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الصفحة 4

متيْـــــــــــــــذ:
احلًذ هلل ًحذهً ،انصالح ًانغالو عهَ يٍ ال َجَ ثعذه َ ،جْنب زلًذ صهَ اهلل عهْو ًعهى انمبئم حني
عئم ،أُ ادلإينني أفضم ئميبًَب؟ لبل صهَ اهلل عهْو ًعهى" :أحغنيى أخاللب"ً ،1عهَ آنو ًصحجو ًيٍ تجعيى
ثاحغبٌ ئىل ٌّو انذٍّ  ،أيب ثعذّ :عذ انطبنت اجلبيعِ عضًٌا ييًًب يف أعشح اجلبيعخً ،ششّكًب فبعالً يف صنبعخ
مسعتيب ًيكبَتيب يف اجملتًع ،نزا كبٌ يٍ ادليى تٌفش مسبد نهطبنت ادلثبيل يف اجلبيعخً ،ضشًسح حتهْو هبب.
ًَظشًا دلب ٌّاجو شجبة األيخ عبيخً ،طالة اجلبيعبد خبصخ ىزه آًَـخ يـٍ حتـذّبد تـإثش يف أفكـبسىى ًيـنطميى
ًأفعبذلىً ،لذ تضٍّ ذلى ىزه انتحـــــذّبد انتحهم يٍ انضٌاثط انيت ّشتضْيب اجملتًع ًتشتضْيب اجلبيعخً ،فْيـب سضـَ
سهبى لجم كم شـ ً ,ثبنتـبيل ّشتكـت انطهجـخ عـهٌكْبد تتغـجت يف عـٌء عاللتـيى ثـشهبى ،أً تغـيى يف تـذَِ ثمتـيى
ثأَفغيى  ،أً تإدُ ئىل انضعف يف دساعتيى ،أً تغجت تٌتشًا يف عاللتـيى ثأعـبتزمى ًصيالئيـى ،أً ّكـٌٌ أحـذىى
عضًٌا يضعجًب يف جبيعتو أً رلتًعو ً ،غري رنك يـٍ األحـٌال انـيت ال تهْـك ثطبنـت عهـى ،نـزا كـبٌ يـٍ انضـشًسُ
نهطبنـت انتحصــٍ ثـأخالق دّننــب احلنْـفً ،االنتــضاو هبـب يف كبفــخ تفـبعالد احلْــبح اجلبيعْـخ ًغريىــب ،حتـَ ّغــتطْع
يٌاجيخ انتحذّبد ادلعبصشح ثبلتذاس ًمهخ.
ذلزاّ :طْت نمغى انذساعبد اإلعاليْخ ادلعبصشح أٌ ّمذو ىزا ادلْثبق االخاللِ دلنغٌثْو يٍ انطـالة ًانطبنجـبد
 ،ساجني يٍ ادلٌىل  -عض ًجم  -أٌ حيمك ثو انفبئذح ادلشجٌح ًّ ،عى ثو اننفع،
ًاهلل يٍ ًساء انمصذً ،اذلبدُ ئىل عٌاء انغجْم
لغى انذساعبد اإلعاليْخ ادلعبصشح
ثكهْخ انعهٌو ًانذساعبد اإلَغبَْخ -حبٌطخ عذّش
1

أخرجه الترمذي  ،أبو داود .
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الصفحة 5



أىذاف ادلْثبق:
حيمك ًجٌد يْثبق أخاللِ نطبنت اجلبيعخ أىذاف عذح ،يٍ أمهيب:

 -1ئثبسح اىتًبو انطبنت ًتفكريه يف طجْعخ دًسه داخم جبيعتو.
 -2تنًْخ شعٌس انطبنت ثبدلغئٌنْخ جتبه جبيعتو ًرلتًعو.
 -3ئشبعخ سًح ادلنبفغخ انششّفخ ثْنو ًثني صيالئو.
نزنك ثبد يٍ ادليى انتأكْذ عهَ دًس اجلبيعخ يف تنًْخ شخصْخ طالهبب ثبعتجبسىى حجش انضاًّخ ،ثم أىى
سكٍ يف احلْبح اجلبيعْخ ،حتَ ّكٌٌَا لبدسٍّ عهَ حتمْك انتنًْخ انعهًْخ ًادلينْخ ثصٌسح يغتًشح.

أخاللْبد ادلْثبق:
لعل أهم األخالقوات اليت جيب أن ميًز بها رالب اجلامعة هي:
 -1أخالقوات الطالب حنو ربه .
 -2أخالقوات الطالب حنو نفسه.
 -3أخالقوات الطالب حنو درادًه.
 -4أخالقوات الطالب حنو أداتذته.
 -5أخالقوات الطالب حنو زمالئه.
 -6أخالقوات الطالب حنو جامعًه.
 -7أخالقوات الطالب حنو جمًمعه.
وفوما ولي وقفات دروعة مع هذه األخالقوات الًى حيسن بطالب اجلامعة الًحلي بها:
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الصفحة 6

 -1أخاللْبد انطبنت حنٌ سثو:
وهي تعد من أذرف أخالقوات رالب اجلامعة على اإلرالق؛ ألنها مبنزلة القلب يف اجلسد،
فإذا صلح مع ربه صلحت حاله مع حواته عامة ،وحواته العلموة خاصة.
-

ووقصد بهذه األخالقوات :جمؿقسةماٌؾادئممواظؼقاسدماظيتمتضؾطموتقجفمسالضةماظطاظبمبربفمتعاديم
يفمخمؿؾػمحاالتف،مصفقممؼؤديممطاصةممأخالضقاتفموصؼمجماالتفاماٌكؿؾػةموطأغفمؼرىماهللمتؾاركم
وتعادي.
وتًعدد أخالقوات رالب اجلامعة حنو ربه ،ومنها:

 ئخالص اننْخ هلل تعبىل:م
وػذا ؼعين أن ؼؽقن عؼصده عـ رؾب اظعؾؿم ػقمتـقؼر صؽره ،وتفذؼب عـطؼف ،وهلنمأصعاظف; بؼصد
إجياد راظب اظعؾؿ اٌلؾؿم اظذي دقؽقن ضادرّام سؾكم خدعة دؼـفم باظقدائؾم اٌؿاحةمواٌشروسة،مصاظـقةم
عؾدأمإدالعلمؼـابمسؾقف.
 انصـــــــــــــــرب:
موؼعينمأنمؼؿذطرمراظبماىاععةمأنمرؾبماظعؾؿمظقسمباألعرماٌقلقر،مصاظعؾؿمالمؼـالمبراحةماىلؿ،مإمنام
اظعؾؿمباظؿعؾؿ،مصقـؾغلمسؾكمراظبماظعؾؿمأنمؼؽقنمصؾقراًميفمرؾؾفمالمميؾموالمؼـؼطعمسـماظطؾبموؼغاظبم
اظصعاب.م
ضالماظشاصعلم-مرريفماهلل-م:م"حؼمسؾكمرؾؾةماظعؾؿمبؾقغمشاؼةمجفدػؿميفماالدؿؽـارمعـمسؾؿف،مواظصربم
سؾكمطؾمسارضمدونمرؾؾف،موإخالصماظـقةمهللمتعاديميفمإدراكماظعؾؿمغصاًموادؿـؾاراًمواظرشؾةمإديماهللم
تعاديميفماظعقنمسؾقف".مصاجملدمالمؼؾؾغمحؿكمؼؾعؼماظصرب.
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الصفحة 7

 تطجْك انعهى:موؼشريمػذاماًؾؼمإديمترذيةمعامتعؾؿفمغظرؼّاميفماٌقاضػماظيتمتصادصفميفمحقاتفم
اظققعقة،مصعـدعامتعؾؿمععـكماظصربمسؾقفمأنمؼطؾؼمععـاهمسـدمرؾبماظعؾؿموعامؼؿطؾبمعـمجفقد،م
وؼعدمػذاماًؾؼمعؾدأمتربقؼّامعفؿّاميفماظرتبقةماإلدالعقة.
ًّ تطهت حتمْك أخاللْبد طبنت اجلبيعخ حنٌ سثو أيٌس أمهيب:
 اظؿؼربمإديماهللمتعاديمباظعؾادةم–ماظعؿؾماظصاحلم–ماظقضاؼةمعـمسقاعؾماالدمرافماظروحل.ً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخاللْبد طبنت اجلبيعخ حنٌ سثو:
 تؽقؼـماظشكصقةماٌؤعـةماظصابرةماظيتمتعؿؾمسؾكمتفذؼبماظـػسموضؾطماظدواصعموتقجقفماظرشؾاتموصؼؾماظشكصقةموادؿؼاعةمخؾؼف.
 حبماًريمواالدؿؽـارمعـمأسؿالماظرب،مصقؽقنماٌلؾؿمدائؿّامعؿقجفّامإديماهللميفمطؾمأسؿاظفمبـقةماًاذع.
 وحدةماهلدفماظذيمؼؿؿـؾميفمطلبمعرضاةماهللميفمطؾماظظروفمواألحقال.م -2أخاللْبد انطبنت حنٌ َفغو:
وؼؼصدمبفا:ممجمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماٌلؤوظةمسـمضؾطموتقجقفمتصرصاتماظطاظبمدمقم
غػلف .م
وتؿعددمأخالضقاتمراظبماىاععةمدمقمغػلف،موتؤثرمأخالضقاتفمدمقمربفمسؾكمدؾقطفمدمقم
غػلف،موباظؿاظلموعؾفمؼؿقؾكممبفؿقسةمعـماألخالضقاتماظيتمعـمذأغفامأنمتعقـفمسؾكمأداءم
تصرصاتممتقزهمسـمشريهمعـمأضراغفماظطالبماٌؼصرؼـممدمقمربفؿ،موعـمأخالضقاتمػذام
اجملال :م
م
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الصفحة 8

 عهٌ اذلًخ يف طهت انعهى:م
ؼشريمػذاماًؾؼمإديمتقاصرماظعزميةماظصادضةمواظصؾؾةمظدىماظطاظبمظؿقصقؾماظعؾؿمعفؿامتطؾبمعـم
جفقدموضابؾؿفمصعقبات.موأنمؼضعمغصبمسقـقفممناذجمممقزةمعـماظـاجقنمعـماظعؾؿاءمواًرباءم
يفمختصصاتماظعؾؿمواظذؼـمتغؾؾقامسؾكمصعقباتفؿمظـقؾماظدرجاتماظعؾك.
 احلشص عهَ عريتو ًمسعتو:م
وؼؼصدمبفمأنمؼؽقنماظطاظبمرقبماظذطر،مذيقؾماٌعاذرةمعؿزنميفمصؽرهموضقظفموسؿؾف،موأنمؼؾؿعدم
سـمطاصةماظؿصرصاتماظلقؽة،موػذاماًؾؼمخريمدػريمظعائؾؿفموعدردقفماظلابؼن،موػقمبفذهمايالم
خيؿؾػمسـمراظبمالمؼؽرتثمعـمصعؾمعامؼشاءمعـماألسؿالموالمؼعريمظـفاؼؿفاماٌؤدػةماػؿؿاعّا.
 سؤّخ جْذح دلغتمجهو:
موؼؼصدمبفذاماًؾؼمأنمؼؽقنماظطاظبمظدؼفمػدفمواضحمؼؿـادبمععمإعؽاغقاتفماظشكصقةممعـم
درادؿفماىاععقةموعـماخؿقارمختصصفماظعؾؿل،موباظؿاظلمؼؾذلماىفقدماظيتمؼرىمأغفامعلاسدةم
ظؿقؼقؼمػدصف،مواظطاظبماظذيمظدؼفمتصقرمجقدمسـمحاجاتمدققماظعؿؾمعـمحقثماظؿكصصم
واٌؤػؾمواٌفاراتمؼعقشمايقاةماظعؿؾقةموػقمسؾكمضقدماظدرادةماىاععقة.
 لٌح انشخصْخ:
موؼعينمبفذاماًؾؼمأنمؼؽقنماظطاظبمظدؼفمضدرةمساظقةميفماظؿؿقزممإذمميقزمبنماظلؾقكماٌؼؾقلم
واٌرصقضميفمجمؿؿعفموجاععؿف،موميقزمبقـفموبنماآلخرؼـميفمضدراتفمواػؿؿاعاتفموحاجاتفم
وساداتفماظدرادقةموالمؼـفرفمععماظؾدائؾماظقاصدةماظيتمتعؿربمعـماظغرائبمسؾكمثؼاصؿف،موالم
خيفؾمعـماألخذممبامؼـلفؿمععمثقابؿفماألصقؾة،مػذهمايالموعؾماظطاظبمجدؼرّامباظؿؼدؼرم
االجؿؿاسلميفماىاععةمواجملؿؿع،مألغفممنقذجمظؾطاظبماٌلؾؿماظذيمتؾؿغقفماىاععةميفمرالبفا .م
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الصفحة 9

 احرتاو دًسه انجنبئِ يف احلْبح:
موؼعينمػذاماًؾؼمأنماظطاظبمظفمدورميفمتشؽقؾمذكصقؿف،مويفمتؽقؼـمغظرةماآلخرؼـمإظقفم
وباظؿاظلمغقسقةماظؿعاعؾمععفميفمأيمعؽانموزعان،مطؿامأنمظفمدورّاميفمردؿماظلقاداتماظرتبقؼةم
وتـػقذػا،مألغفمسضقمصاسؾميفمتػاسالتمايقاةماىاععقةماظيتمتؿصؾمباظطاظبمدقاءماظعؿؾقةم
اظؿعؾقؿقةمأوماألغشطةماظطالبقةمأوماظعالضاتماظؿؾادظقةمععماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمأومزعالئفمأومتؼقؼؿم
أداءماىاععةمأومدمقمذظؽ.
 اجتًبعِ ثطجعو:م
وػذاماًؾؼمؼشريمإديمأنمؼؿقؾكماظطاظبمبلؿاتمذكصقةموعؾفمعؼؾقظًامظدىماآلخرؼـم،م
طاظؿلاعحم،مواحرتامماآلخرؼـمواٌرحمواظعطػمواظؿقاضعمواظؿػاؤلمطؿامأنمػذاماًؾؼمجيعؾم
اظطاظبمؼؽؿلبمخرباتمعرضقةمسـمغػلفميفمأيمعؽانموععمأذكاصمخمؿؾػن.
 انعنبّخ ثبدلظيش:
وؼؼصدمبف:ماػؿؿامماظطاظبمبـظاصؿفماظشكصقةمواظعـاؼةمبفـداعفمألنمذظؽمؼعؽسمذكصقؿف،موم
جيعؾفمحيظكمباظؼؾقلماالجؿؿاسلم،مصاظـظاصةمعـمأػؿماظؼقؿماإلدالعقة،مواإلدالممؼـظرمإظقفامسؾكم
أغفامجزءمالمؼؿفزأمعـماإلميان،مؼُـابمصاسؾفاموؼأثؿمتارطفاميفمبعضمعظاػرػا،موضدمجعؾفاممسةم
عـممساتماظرجال،موػذهماظلِّؿةمجعؾؿفؿمؼـاظقنمذرفمحمؾةماهللمتعاديمهلؿ،مضالمتعادي:م{ َظ َؿلِفٔدْم
قبٗم
قؾٗقنَم َأنِم َؼَؿطَفٖرُواموَاظؾَّفُمؼُ ٔ
حؼٗم َأنِمتَؼُقمَمصٔقفٔمصٔقفٔمرِجَالْمؼُ ٔ
ُدسَم َسؾَكماظؿٖؼْقَىم ٔعـِمأَوٖلِمؼَقِمٍمأَ َ
أ ِّ
ا ْظؿُطَّفِّرِؼـَ}مػاظؿقبف808:ؼ،مظؽـمؼـؾغلماظؿـؾقفمسؾكمسدمماالػؿؿامماظزائدمباٌظفرمألغفمؼشغؾفمسـم
عؼاصدهماظعؾقاموباظؿاظلمضدمؼصؾمزعالؤهماجملدونمٌؼاصدػؿموػقمملمؼربحمعؽاغفم .م
م
م
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الصفحة 10

 انطاللخ انهفظْخ :
ؼؼصدمبفذاماًؾؼمأنمؼؽقنماظطاظبمضادرّامسؾكماظؿعؾريمسـمآرائفمبالمخقفمأومترددمأعاممسضقمػقؽةم
اظؿدرؼس،ماغطالضًامعـمدورهمطشرؼؽميفمناحماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمأعاماظطاظبماظذيمظدؼفمسققبميفم
اظـطؼمبلؾبماظقراثةمصإغفمجيبمأنمؼؿؿماحؿقاؤهم،مادؿفابةمظالواػاتماٌعاصرةميفماظؿعؾقؿمبعاعةم
واظيتمتؤطدمسؾكمضرورةمدجمفمبـظرائفماظطالبماظعادؼنم .م
ً تتطهت تنًْخ أخاللْبد طبنت اجلبيعخ ثنفغو:
أنمؼؿعرفممساتماظطاظبماٌـاظلميفماىاععةمدقاءمأطاغتمذكصقةمأومخؾؼقةماوماجؿؿاسقةمعـم
خالل:
 مبراعجماظؿقجقفمواالرذادم. اظؾؼاءاتماظؿعرؼػقةمباظطالبماٌلؿفدؼـميفماٌرحؾةماىاععقةم .مً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخاللْبد طبنت اجلبيعخ حنٌ َفغو:ماجيادممنقذجمظؾطاظبماٌـاظلميفم
ذكصقؿفمحقثماالتزانميفماظشكصقةمواظؼدرةمسؾكماظؼقاممبأدوارهمسؾكمدمقمدؾقؿميفمضقءم
ارادةمضقؼةممتؽـفمعـماظؿصرفماظلؾقؿ.م م
 -3أخاللْبد انطبنت حنٌ دساعتو :
ؼؼصدمبفذاماجملال:مجمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماٌلؤوظةمسـمضؾطموتقجقفمساداتمراظبماىاععةم
اظيتمتؿعؾؼمبدرادؿفموتؿأثرماخالضقاتفماظدرادقةمبأخالضقاتفميفماجملاظنماظلابؼن .م
وضدمؼؽقنمظدىمراظبماىاععةمعشؽالتمعـمذأغفامأنمتلفؿميفماظؿأثريمسؾكمجقدةماظؿدرؼسم
اىاععل،معـفا:ماظشرودماظذػين،موتدغلماٌلؿقىماظؿعؾقؿل،مواظغقابماٌلؿؿر،مموتؿعددمأخالضقاتم
راظبماىاععةمدمقمدرادؿفموعـفام:م م
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الصفحة 11

 يشاجعخ اخلطخ انذساعْخ نهًمشساد :
وؼعينمػذا:مأنمؼؼقمماظطاظبمباالرالعمسؾكماًطةماظدرادقةمظؾؼلؿ،موععرصةماٌؼرراتماظيتمهلام
عؿطؾبمدابؼموالحؼ،مواٌؼرراتماإلجؾارؼةمواالخؿقارؼة،مظقؽقنمسؾكمادؿعدادمووسلمتام .م
 ادلٌاظجخ عهَ احملبضشاد :
وؼعينمػذا:ماالغضؾاطميفمحضقرمحماضراتفماٌؼررةمسؾقفمبدونمتأخريموالمشقابمإالميفمحاالتمخاصةم
حؿكمالمؼػقتمسؾكمغػلةمصقائدمطـ :م
-

هصقؾماظعؾؿمسـمعقضقساتماٌؼررماظدرادلمعـمسضقمػقؽةماظؿدرؼسمعؾاذرةم.

-

االدؿػادةمعـماٌدخالتماظيتمتؿؿميفماحملاضرات.

-

إثؾاتمجدؼؿفمظـػلفموعدردقف.م م

 ادلزاكشح أًال ثأًل :
ممبعـكماالدؿعدادماٌـظؿمظؾطاظبمحقالماٌؼرراتماظدرادقة،مصقؼرأماٌقضقساتماظيتمملمؼؿـاوهلامعـمضؾؾم
حؿكمؼؽقنمسؾكمسؾؿمباظعـاصرماظرئقلقةمواظـاغقؼةمصقفا،موحيددماىزؼؽاتماظيتمملمؼلؿطعمصفؿفام
بـػلف،موباظؿاظلمؼرؼدمانمؼلألمسـفامسضقمػقؽةماظؿدرؼسموؼـظؿمأصؽارهميفمحاظةمرشؾؿفميفمإثرائفام،م
طؿامؼشريمػذاماًؾؼماديمضراءةماٌقضقساتماظيتممتمتـاوهلامبصقرةمعـظؿةمحؿكمالمترتاطؿمسؾقفم
اٌقضقساتماٌؼرراتماظدرادقةمجمؿؿعةمموباظؿاظلمؼصعبمسؾقفماٌذاطرةماظيتمتعقـفمسؾكماجؿقازم
االخؿؾارات.م م
 انفطنخ يف يذاخالتو :
وؼؼصدمبفامأنمؼعرفماظطاظبمماظقضتماٌـادبمظطرحمادؽؾؿفموغقعماألدؽؾةموعؼدارػا،مطؿامؼعرفم
اظقضتماٌالئؿمظإلجابةمسـماألدؽؾةماٌطروحة،مدقاءمعـمضؾؾمسضقمػقؽةم
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الصفحة 12

اظؿدرؼسمأومزعالئفماظطالبمحؿكمالمؼؿؾؼكمظقعّامالمؼرضاهممظـػلفمعـمأيمصردميفمضاسةماحملاضرات.م
ًّ تطهت حتمْك أخاللْبد انطبنت حنٌ دساعتو:
 أنمؼؿعرفماظعاداتماظدرادقةمظؾطاظبماٌـاظلميفماىاععةموؼعاجلماظعاداتماظلقؽةماظيتمتلؾؾتميفمصشؾفميفماجؿقازماٌؼررات،موباظؿاظلمطانمهلامأثرمعؾاذرمميفمتأخرهميفماظؿكرج،موػذهمايالمعلؤوظقةموحدةم
االرذادماألطادميلمودسؿماظطاظبممواٌرذدونماألطادميققنميفماظؼلؿم.م م
ً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخز انطبنت ثأخاللْبد ىزا اجملبل:
 مذعقرهمباظرضا،موهؼقؼمتؼدؼرمعدردقفمظف،مواظقصاءممبؿطؾؾاتماجؿقازماٌؼرراتماظدرادقة،موباظؿاظلماظـفاحمواظؿػققمواظؿكرجميفماظقضتماٌلؿقحمبفمالئققّاموغظاعقّام.
-4مأخاللْبد انطبنت حنٌ أعبتزتو:
ؼؼصدمبفذاماجملال:مجمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماٌلؤوظةمسـمضؾطموتقجقفمسالضاتمراظبماىاععةم
بأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظذؼـمؼأخذمسـفؿماظعؾؿ،موتؿأثرمأخالضقاتفميفمػذاماجملالمبأخالضقاتفمدمقمربفم
ودمقمغػلف،موعـفا :م
 احرتاو شْخو ًيعهًو:
ؼعينمػذاماًؾؼ:مأنمراظبماىاععةمؼؼدرمإغلاغقةمأدؿاذه،موؼراسلمدـفموخربتفموؼـػذمتعؾقؿاتف،م
وؼـؿـمجفقدهمإلدارةماظطالبموؼشؽرهميفمحماوالتفمظؿقػقزمرالبفمسؾكمايضقرماظػاسؾمطؿاماغفمؼؾؿعدم
سـمإحراجفمأومررحماألدؽؾةماظؿعفقزؼة،مويفمعلـدماإلعاممأريدمعـمحدؼثمسؾادةمبـماظصاعتمرضلم

الميثاق األخالقي للطالب الجامعي

الصفحة 13

ريغَام
صغٔ َ
ريغَاموَؼَرِحَؿِم َ
اهللمسـفمأنمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمضال:م"ظَ ِقسَم ٔعـِم ُأ ٖعؿٔلم َعـِمظَؿِمؼُفٔؾٖم َطؾٔ َ
وَ َؼعِرِفِمٔظعَأظ ٔؿـَامحَؼَّفُ" .م
 االعتئزاٌ ينو :
 مؼشريمػذاماًؾؼماديمأخذمعقاصؼةمسضقمػقؽةماظؿدرؼسمسـدمدخقلمضاسةماظدرسموسـدماًروجمعـفاموسـدماظرشؾةميفمررحمأدؽؾةمعامأومسؿؾمعداخؾةمسؾكمجزئقةميفمررحفمأومررحمزعالئف.
 طؿاممؼعينمأخذمعقاصؼؿفمسـدمررحمآراءمزعالئف،مأوماغؿؼادػؿميفمحدودماألدب.م م انتجبًة يعو :
وؼعينمػذاماًؾؼمأنمؼؽقنمحضقرماظطاظبمععمسضقمػقؽةماظؿدرؼسمباظػؽرمعـؾمحضقرهمباظؾدنمصالم
ؼـشغؾمبأحادؼثمجاغؾقةمععمزعالئفمأوماظؾعبمواظؾفقمبفاتػفماىقالمأومؼشردمصؽرهمبعقدامسـماظدرسم
بؾمسؾقفماإلغصاتمظف،موعـاضشؿفمسـماىزئقاتماظيتمملمؼلؿقسؾفامجقدّا،محؿكموانمظزمماألعرم
عالزعؿفميفمررؼؼفمظؼاسةمأخرىمأوماظلريمععفمٌؽؿؾف .م
 ئحغبٌ انظٍ ثو:
ؼعدمحدوثماًطأمسؾكماآلخرؼـمعـماٌلؾؿاتماظيتمتؿقؼؼمسـدماظؿعاعؾمععمبعضفؿماظؾعضمواألخطاءم
تؿػاوتميفمضقؿؿفا،مظذامطانمعـمأدبقاتماإلدالممإحلانمزـمطالًمعـماٌعؾؿمواٌؿعؾؿمباآلخر،مضالمابـم
سؾاس:م(إنٖماهللمضدمحرممسؾكماٌؤعـمعـماٌؤعـمدعفموعاظفموسرضف،موأنمؼظـٖمبفمزـٖماظلقء)م2م،مم
وعـماٌـطؼلمأنمؼؿأثرماظعاملمواٌؿعؾؿمطؾمعـفؿامباآلخر،مضالماظعالعةماًرذلمرريفماهللميفمذرحفم
ٌكؿصرمخؾقؾ(:م...إذامذيعماظعاملمثالثاًممتتماظـعؿةمسؾكماٌؿعؾؿماظصرب،مواظؿقاضع،موحلـماًؾؼ،م
وإذامذيعماٌؿعؾؿمثالثاًممتتماظـعؿةمسؾكماظعامل،ماظعؼؾ،مواألدب،موحلـماظػفؿ.ماػـ) .م
2

أخرجه الحاكم في التاريخ ورجاله ثقات.
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الصفحة 14

ًّ تطهت أخز طبنت اجلبيعخ ثأخاللْبد ىزا اجملبل:
 مأنمؼؿعرفمواجؾاتفمدمقمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموػذهمعلؤوظقةماالرذادماألطادميلميفماظؽؾقة. مأنمؼؼقممطؾمسضقمػقؽةمتدرؼسمبؿزوؼدمرالبفمبـلخمعـمخططفؿمٌؼرراتفؿماظدرادقةمظقؿعرصقامسؾكمرشؾاتفؿموؼراسقػامبدضة.م م
ً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخاللْبد ىزا اجملبل :
 تشؽقؾمسالضاتمتؾادظقةمجقدةمبنماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمورالبفؿم. تـػقذمعؿطؾؾاتماجؿقازمطؾمعؼررمدرادلمسؾكمحدة. مطلبمثؼةماسضاءمػقؽةماظؿدرؼس. مهؼقؼماظرضاماٌؿؾادلمواظـفاحمواظؿػققمظؾطالب.م م -5اخاللْبد انطبنت حنٌ صيالئو  :م
ؼؼصدمبفذاماجملالمجمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماٌلؤوظةمسـمضؾطمموتقجقفمسالضاتماظطاظبمبزعالئفم
اظطالبميفماظؽؾقة،موتؿأثرمأخالضقاتماظطاظبميفمػذاماجملالمبأخالضقاتفمدمقمربفمودمقمغػلف،م
وعـفا:م م
 انعنبّخ ثبختْبس اجلهْظ :
وؼؼصدمبفذاماًؾؼمانمؼؽقنماػؿؿامماظطاظبمسـدمتؽقؼـمسالضاتمععمزعالئفماظطالبمعـصؾّامسؾكم
اىؾقسماظصاحلميفمدؼـفموخؾؼفموسؾؿف،محؿكمؼلؿػقدمعـفميفمتطقؼرمذاتفمدؼـقّاموخؾؼقّامودرادقّا،م
وؼطرحماالػؿؿاممباظلؿاتماظشؽؾقةماظيتموقدماظؾعضمتصـعفا.م م
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 االىتًبو ثتكٌٍّ عاللبد جْذح :
وؼشريمػذاماًؾؼماديموجقدمذؾؽةمعـماظعالضاتماظلؾقؿةمععمزعالئفماظطالب،موػذاماًؾؼمؼؿطؾبمبأنم
ؼؿقؾكماظطاظبمبلؿاتمذكصقةمعـؾم:مأنمؼؽقنمودودّا،موعؿقاضعّا،موعرغّا،موعرحّا،موصادضًا،م
وأعقـّا،موشريػامعـمعؼقعاتماظعالضاتماالجؿؿاسقةماىقدةم .م
 انتعبًٌ يع صيالئو:
وؼعينمػذاماًؾؼمأنمتؽقنمبنماظطاظبموزعالئفمتؾادلمعـاصعموخدعاتمتعقدمباظػائدةماٌؿؾادظةمبقـفؿ،م
طؿزوؼدهمممبامؼػقتفمعـمعادةمسؾؿقةمتؿعؾؼممبقضقساتماٌؼررات،موعلاسدتفمسؾكمتقضقحمجزؼؽاتمشريم
عػفقعةمظدؼف،مواظلؤالمسـفميفمحاظةمشقابف،مويفمعرضف،مواظدصاعمسـفمأعامماسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،م
وأعاممزعالئفموتؼدؼؿماظؿقجقفمواظـصحمظفميفمتؼصريهميفمواجؾاتفماظدرادقة .م
ًّ تطهت حتهِ انطبنت اجلبيعخ هبزه االخاللْبد:
 مأنمتغرسماألدرةميفمغػلفمعـذماظصغرمععرصةمعؼقعاتماظؿعاعؾماألعـؾمععماآلخرؼـموحلـمتطؾقؼفا،مثؿمتؽؿؾمػذهماٌدردةمػذهماظقزقػةمحبقثمتؿضؿـماٌـاػجماظدرادقةمعقضقساتمسـمحؼققماآلخرؼـ،م
طؿامتـػذمأغشطةمصػقةموالصػقفمسـمػذهمايؼقق،موؼأتلمدورماظؽؾقةميفمتعرؼػفمحبؼققمراظبماىاععةم
وواجؾاتف،مظقؽقنمسؾكمبصريةمبايقاةماىاععقةماظلؾقؿة.م م
ً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخز انطبنت هبزه االخاللْبد:
 مإذؾاعمحاجةمتؼدؼرماظذات. -مإذؾاعمحاجةماحرتامماآلخرؼـ.
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 متطقؼرمخرباتفماالجؿؿاسقة،موععاىةمعظاػرمضصقرماظػفؿمىزؼؽاتمتؿعؾؼممبقضقساتماٌؼرراتماظدرادقةم.
-6مأخاللْبد انطبنت حنٌ جبيعتو :م
ؼؼصدمبفذاماجملالمجمؿقسةمعـماٌؾادئمواظؼقاسدماظيتمترضاػاماىاععة،موتؾزممرالبفاممبراساتفاميفم
خمؿؾػمجقاغبماظلؾقكماظدرادلمواالجؿؿاسلمواظرتوحيلم،دقاءمداخؾفامأممخارجفا،مألغفامعلؤوظةم
سـمضؾطفاموتقجقففا .م
موتؿأثرمأخالضقاتماظطاظبميفمػذاماجملالمبأخالضقاتفمدمقمدرادؿفمودمقمعدردقف،موعـفا :م
 انٌالء نهجبيعخ:
أي:مإزفارمأذؽالماظؿؼدؼرمظؾفاععةمطاحرتامماإلرارماظػؽريمهلامعـؾمرؤؼؿفا،مواػداصفا،مورداظؿفام
،وظقائقفا،موبراجمفام،وخططفام،وتعؾقؿاتفا،مواالظؿزاممبؿـػقذػا،مواحملاصظةمسؾكمػقؼؿفا،مواظدصاعم
سـمثقابؿفا،مواٌشارطةميفمغفضؿفاموػقؾؿفام،ومتقزػاميفماألوداطماظعؾؿقةمواجملؿؿع .م
 اإلشبدح ثبجلبيعخ:
أي:ماظؿقدثمباظشؽؾماٌـادبمسـماػؿؿامماىاععةميفمتقصريماظؿففقزاتماظرتبقؼةماظيتمتطؾؾفام
اظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة،مواالسرتافمبػضؾمرجاهلاماظذؼـمؼعؿؾقنمظالرتؼاءمبلؿعؿفا،مواظــاءمسؾكمجفقدم
اسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمظعـاؼؿفؿممبطالبفا،مواالسؿزازمممبعاؼريمضؾقهلامظطالبفا،مواظؾعدمسـمتـاولم
جقاغبماظؼصقرميفمادوارػامدمقمرالبفامععماظعقام .م
 متثْم اجلبيعخ ثبنشكم ادلششِّف:
أي:مسدممارتؽابمعامؼلقءمظلؿعؿفامعـمعظاػرمخمؾةمباظطاظبماٌـاظلمطاظغشميفماالخؿؾارات ،م

الميثاق األخالقي للطالب الجامعي

الصفحة 17

مواالذرتاكميفماظؿـظقؿاتمشريماٌرخصةمهلامباىاععة،مأومإياقماظضررممبؿؿؾؽاتفا،مأومتقجقفم
االغؿؼاصمألدرتفا،موظقأخذميفماسؿؾارهمأنمميـؾفامبصقرةمعشرصة .م
 ادلشبسكخ يف أَشطتيب:
وػذامؼعينمأنمؼأخذماظطاظبمبزعامماٌؾادرةميفماالذرتاكميفمأغشطةماىاععة،موالدقؿاماألغشطةماظيتم
صقفاممتـقؾمظؾفاععةميفماجملؿؿع،مأومسؾكمعلؿقىماىاععاتم،مصاىاععةمػلماظقدقطماظرتبقيماظـاغلم
بعدماظؾقتماظذيمؼؼضلمصقفماظطاظبمععظؿموضؿف،مػذامعـمبابماظقصاءمهلا،موالمجيبمأنمؼـؿظرمذؽرّام
عـماىاععةمسؾكمصعؾف .م
ًّ تطهت أخز طبنت اجلبيعخ هبزه األخاللْبد:
 متعرصفمواجؾاتماظطاظبماٌـاظلمواهماىاععة،موذظؽمعـمبراعجمإرذادؼةمأومظؼاءاتمأومعطؾقساتمتصدرمسـماإلرذادماألطادميل،مواإلداراتماٌعـقةمبشؤونماظطالبميفماىاععة .م
ً يٍ األثبس انرتثٌّخ نتطجْك انطبنت ذلزه األخاللْبد:
 موسقفماظـؼايفمجباععؿف. اظؿقؾلمبأخالقمراظبماظعؾؿماٌـاظلم،موإظزاعفماحملاصظةمسؾكممسعةموػقؾةماىاععة. اإلدفاممععمجاععؿفميفمعقاجفةمحاالتماظطالبماٌكاظػةمظؼقاغقـفا .م -7أخاللْبد انطبنت حنٌ رلتًعو:
ؼؼصدمبفذاماجملالمجمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماظيتمؼرتضقفاماجملؿؿعمأنمتقجفموتضؾطمدؾقكمراظبم
اىاععة،موؼؾزمممبراساتفا،مألغفامعلؽقظةمسـمإسدادمأجقال،مظدؼفاموالءمظـقابؿفمماظيتمؼؿؿلؽمبفا،م
وأػداصفماظيتمجيـدمإعؽاغاتفمظؿقؼقؼفا،موتؿأثرمأخالضقاتماظطاظبميفمػذاماجملالمبأخالضقاتفمدمقم
ربفمودمقمغػلف،موعـفا :م
الميثاق األخالقي للطالب الجامعي

الصفحة 18

 االَتًبء نهًجتًع:
وؼعينمػذامأنمؼؽقنماظطاظبمحمؾّامظؼقادةمجمؿؿعف،موؼظفرمأذؽاظفمباظلؿعمواظطاسةمظؿقجقفاتفا،م
طايرصمسؾكمرؾبماظعؾؿموصؼمحاجاتمدققماظعؿؾ،مواالسرتافمبػضؾفامسؾكمتقصريمأدؾابمرؾبم
اظعؾؿماىاععل،مواالرتؼاءمبلؿعؿف،مواحملاصظةمسؾكمإعؽاغاتف،مواٌشارطةميفمعـادؾاتفماظلارةموشريمػا.م م
 متتعو ثثمبفخ جْذح:
وػذامؼعينمأنمؼؽقنماظطاظبمعؾؿّامجقدّامبـؼاصةمجمؿؿع،موسارصًاممبـادؾاتفماظقرـقة،موعطؾعّامسؾكم
عشؽالتفموأحقاظف،موعشارطًاميفمتؼدؼؿمايؾقلمهلا،موظدؼفماظقسلمبـؼاصةمأعؿف،موػؿقعفا،موتطؾعاتف.م
طؿامؼؽقنمظدؼفمإٌاممباألحداثماظيتمهصؾمسؾكماظصعقدماظدوظل،موؼؽقنمظدؼفماظؼدرةمسؾكمتؼدؼؿم
تػلرياتمعؼؾقظةمدمقػا .م
ًّ تطهت أخز طبنت اجلبيعخ ثأخاللْبتو جتبه رلتًعو:
 متعقؼدهمعـذمصغرهمسؾكمتطؾقؼمعؿطؾؾاتماظقالءمظؾؿفؿؿعم،موػذامؼؿؿمعـمخاللماألدرةمصاٌدردة،موعرورّامجبؿاسةماظرصاقم،موودائؾماإلسالم،مصاىاععة،مألنماظعؿؾقةمتراطؿقة،موذظؽميفمإرارم
عراساة،ممساتمطؾمعرحؾةمسؿرؼة،محؿكمتؿقؼؼمأػدافماظقالءماٌرشقبمصقفمظؾؿفؿؿع.
 طؿامؼؿطؾبمأنمتعرفماىاععةمرالبفامبدورػؿماظـؼايفمادؿفابةمظالواػاتماٌعاصرةميفماظؿعؾقؿماىاععلمواظيتمتؿعؾؼمبطاظبماىاععة .م
ً يٍ آثبس انرتثٌّخ ألخز انطبنت هبزه األخاللْبد:
 -إسدادمراظبمؼؽقنمعقارـامصاياًميفمجمؿؿعف،معلاػؿاًميفمصالحموبـاءمورـف.
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 ؼعرفمعامجيبمسؾقفمعـمواجؾات،موؼؾادرمبؿـػقذػاموالمخيشكمغعقتامضدمتؼؾؾمعـمسزميؿفموحرصف.
 مإجيادمعقارـمظدؼفمارالعمجقدمبأدادقاتمثؼاصةمورـفموأعؿفمواظعاملمعـمحقظف،مبدالًمعـمأنمؼعقشمضاصرماظعؾؿمواظـؼاصة.
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اخلبمتخ:
ايؿدمهللماظذيمبـعؿؿفمتؿؿماظصايات،مواظصالةمواظلالممسؾكماٌؿؿؿمٌؽارمماألخالقمغؾقـامحمؿدموسؾكم
آظفمموعـمواله،مأعامبعد:م م
وممامودرمإظقفماإلذارةميفمػذاماٌؼاممإنماظشارعمدؾقاغفموتعاديمجعؾماألخالقمعرتؾطةمبؽؾمأغقاعم
اظعؾادات،معـالًمالمودماهللمدؾقاغفموتعاديممؼأعرمبعؾادةٕمإالموؼـؾفمإديمعؼصدػاماألخالضلمأومأثرػام
سؾكماظـػسمواجملؿؿع،مواألعـؾةمسؾكمػذامطـرية،معـفا:م م
قشَاءٔموَا ْظ ُؿِـؽَرِ}3م.
صَؾَاةَمَتـِفَكم َسـِماظْػَ ِ
صَؾَاةَم ِإنَٓماظ ٓ
 -8اظصالةَ {:وأَضٔؿِماظ ٓ
 -2اظزطاة{:خُذِم ٔعـِم َأعِقَاظٔفِؿِمصَدَضَةًمُتطَفِٓرُػُؿِم َوُتزَطٔٓقفِؿِمبٔفَ}.4
 -3اظصقامُ {:ط ٔؿبَم َسؾَ ِقؽُؿُماظصٔٓقَامُم َطؿَام ُط ٔؿبَم َسؾَكماظَٓذٔؼـَمعٔـِم َضِؾٔؾؽُؿِم َظ َعٓؾَؽُؿِمَتؿَٓؼُقنَ}.

5

غاػقؽمسـماظػضائؾماظعظقؿةمواألجرماظؽؾريماظذيمأسدهماهللميلـماًؾؼ،مواألدظةمسؾكمذظؽمطـريةمعـم
اظؽؿابمواظلـةموعـمذظؽ :م
 -8أن حسن اخللق أثقل األعمال الصاحلة يف ادلوزان ووم القوامة:مؼؼقلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:م
"عامعـمذلءمؼقضعميفماٌقزانمأثؼؾمعـمحلـماًؾؼ،موإنمصاحبمحلـماًؾؼمظقؾؾغمبفمدرجةم
صاحبماظصقممواظصالة".6
 -2أنه أكرب األدياب لدخول اجلنة:مؼؼقلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:م"أطـرمعامؼدخؾماظـاسماىـةم
تؼقىماهللموحلـماًؾؼ"م.7

3

العنكبوت45 :
4
التوبة.103 :
5
البقرة.183 :
6
رواه الترمذي.
7
رواه الترمذي  ،وابن ماجه.
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 -3أن حَسَن اخللق أقرب الناس منزلة من ردول اهلل صلى اهلل علوه ودلم ووم القوامة:ضالمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿ:م"إنمعـمأحؾؽؿمإظلموأضربؽؿمعينمجمؾلاًمؼقمماظؼقاعةمأحادـؽؿمأخالضا".8
 -4أن منزلًه يف أعلى اجلنة بضمان الردول صلى اهلل علوه ودلم وتأكوده:ضالمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:م
"أغامزسقؿمبؾقتميفمربضماىـةمٌـمتركماٌراءموإنمطانمحمؼا،موبؾقتميفمودطماىـةمٌـمتركم
اظؽذبموإنمطانمعازحا،موبؾقتميفمأسؾكماىـةمٌـمحلـمخؾؼف"م،9موععـكمزسقؿ،مأي:مضاعـ.
ويف اخلًام أدأل اهلل ـ عز وجل – وادعوه كما كان ودعوه نيونا  -صلى اهلل علوه ودلم -
ووقول" :اللهم اهدني ألحسن األخالق ال وهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عين دوىها ال
وصرف عين دوىها إال أنت".10
ويف حدوث أبي هرورة ـ رضي اهلل عنه ـ أنه صلى اهلل علوه ودلم كان ودعو ووقول :اللَّهُمَّ إِنِّي
خلَاقِ".
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ ،وَالنِّفَاقِ ،وَدُوءِ ا ْل َأ ِ

11

اهللمغلألمأنمحيؼؼماظـػعمبفاماٌقـاقماألخالضلمىؿقعمعـلقبلماظؼلؿمعـمرالبموراظؾات .م
ًاهلل يٍ ًساء انمصذ ً ،اذلبدُ ئىل عٌاء انغجْم

8

رواه الترمذي.
9
رواه أبو داود.
10
مسلم في صحيحه.
11
رواه أبو داود في سننه.
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