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 حاملت طبها

 ولُت الللىم 

ع الجامعي  اإلاُثاق ألاخالقي إلاهىت الخدَز
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ع الجامعي اإلاُثاق ألاخالقي  إلاهىت الخدَز

ؤن بلد  9102هرا اإلاُثاق ملخمد مً مجلع ولُت الللىم في بحخماكه اللادي ألاٌو لظىت 

 جّم كسطه كلى حمُم مجالع ألاكظام ألاوادًمُت باليلُت.

 ملدمت 

ع خج ع الجامعي بثلت وبخترام مً اإلاجخمم مما ًللي كلى كظى هُئت الخدَز مخم مهىت الخدَز

ب ؤكلى دزحاث اإلاثالُت في ألاداء ودزحت كالُت مً الجىدة والىىكُت. 
ّ
الجامعي ؤكباء جخؼل

لّسف اإلاُثاق ألاخالقي ك ه مجمىكت مً اإلالاًير والخىحهُاث ألاخالكُت التي ًيبغي ؤن لى ؤهٌُ

ع الجامعي باليلُت الخابم لها ، بملنى آخس هي ملاًير جدىم  م يها كظى هُئت الخدَز
ّ
ًخخل

 
 
  ُمؼّسكت ممازطاث اللمل داخل اليلُت ، هره اإلالاًير لِظذ ؤخياما ؤو بىىدا

 
 كاهىها

والتي ملصمت  9101لظىت  510الخللُم اللالي زكم  بةطخثىاء اإلاىاد الىازدة في الثدت جىـُم)

ع الجامعي ، جسجىص حمُم هره اإلالاًير كلى اللُم و ألاخالق (ليافت ؤكظاء هُئت الخدَز

والتي حؼمل ألاماهت ، اللدٌ واإلاظاواة ، ؤلاخترام ، الىالء وؤلاهخماء  الجاملُت وؤلاطالمُت

الصت ؤزاء 
ُ
ع حامعي بالجاملاث لليلُت وللجاملت. هرا اإلاُثاق هى خ ؤكظاء هُئت جدَز

واإلاخمثلت في كالكاث كظى جّم ججصثت هرا اإلاُثاق بلى كالكاث  .اإلاساحم(كاثمت هـس )ا اللسبُت

ع الجامعي  وخدمت اإلاجخمم مم ذاجه ومم شمالءه وػالبه ومم ولُخه وحاملخه ، هُئت الخدَز

     بدثُت.  ال الخللُمُت و وذلً مً هاخُت اإلاهام

ع  براجهكالكت   مً هاخُت اإلاهام الخللُمُت كظى هُئت الخدَز

الخمظً بإدآب وؤخالكُاث اإلاهىت هى السهيزة ألاطاطُت في هرا اإلاُثاق ، هما ؤن ؤلاكخداٌ في 

ؽ ؤو بفساغ مً ؤطاطُاث اإلاهىت  ع دوهما جفٍس ؤلاكخىاء باإلاـهس اللام للظى هُئت الخدَز

ع زئٍت واضحت كً واحباجه وخلىكه، ولدًه ؤهداف  ؤًظا ، ؤن جىىن للظى هُئت الخدَز

ٌظعى لخدلُلها ، هما ًيبغي ؤن ًىىن له زئٍت كً مىكم جخصصه فى كلمُت ومجخملُت 

مىـىمت الللم وؤن ٌغع الؼسف كً مصالحه الخاصت مً ؤحل اإلاصلحت اللامت 

لتزم الحُاد في ول ما ًصدز كىه  فلل ؤو كٌى ، مً )ؤلاوظاهُت( ، ًلبل الىلد ؤلاًجابي ٍو

بخلد ؤو ًترفم كً اإلامازطاث الظلبُت مثل التهدًد  ؤو ؤلاطخغالٌ ٌؼتى صىزه اإلاخخلفت ، ٍو

وؤن جىىن زئٍخه لللمل ألاوادًمي ومهما وان كبئه مصدزا للظلادة ، هما ًيبغي كلى كظى 

ت وجىمُت ذاجه كلمُا بإلػالق اإلاظخمس  ع اللمل جىمُت كدزاجه اللغىٍت واإلاهاٍز هُئت الخدَز

ووزغ اللمل الللمُت  واإلاؼازهت في اليؼاػاث الللمُت اإلاخخلفت واإلااجمساث والىدواث

ت. لتزم بلىاهين خلىق اإلالىُت الفىٍس  ٍو

ع براجه مً هاخُت اإلاهام البدثُتكالك   ت كظى هُئت الخدَز

  التي ظخلبلُت اإلاسئٍت الىىن لدًه جؤن 
ّ
 ىه مً الخخؼُؽ الللمى.جمى

  ؤن.
 
 ٌظعى للملسفت لِع فى جخصصه فدظب بل فى الخخصصاث ذاث اللالكت ؤًظا
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  كلى الجدًد وألاخدر فى مجاٌ جخصصه .ز ًؼلم بةطخمساؤن 

 دافم كجها  .ؤن ٌلتز بمهىخه ٍو

 ً ُم مساخل البدث واطخخساج فى حم واإلاىطىكُت ألاماهت الللمُت ظم في بكخبازهؤن

 .الىخاثج

 جلدًم ما هى حدًد فى مجاٌ جخصصه. كلى ُاسصخ 

 باإلاىاهج الللمُت الحدًثت مً خُث هخابت البدث والخىزُم. ألالتزام 

  اإلالسوءة.و الالىتروهُت  ًخلً اطخخدام اإلاىخباثؤن 

 ً ألاشخاص والجهاث التى ًخلامل ملها كلمُا. دظً بخخُاز ؤن 

 دسص ؤن ًىىن مثاال لها ؤن ًجظد اللُم الاًجابُت  .ٍو

  ٍلىله داخل اليلُت وخازحها.و ًظم لىفظه طىابؽ فُما ًفلله 

ع براجه   كالكت كظى هُئت الخدَز
 
 لمجخممل خدمت

 ًاجطمً  ؤن ًظم م دت  كلى ؤن جىىن هره ألاولىٍاث جخمماإلا هؤولٍى واضحت وصٍس

 جدىم ؤفيازه وؤفلاله.

 بما ًخدم وذلً  مجاالث الحُاة اإلاخخلفت بينم الخىاشن ُدلؤن ًبرٌ ما في حهده لخ

 .
 
 ذاجه ومجخمله فى آن ملا

  ؤفيازه ججاه مجخمله.و  لدًه مسحلُت ؤخالكُت جدىم ؤفلالهؤن جىىن 

 ال 
ّ
 اإلالبىلت فى خُاجه الخاصت واللامت.  اإلاجخممًخلازض مم كُم  م كً ول ماترف

  ها باكخبازها لبىت لبىاء مجخمم طلُم.دترمذاجه ٍو ؤن ًلّدز 

  ةطخمسا ٌظعى ؤن ؤلاطخفادة مً و هلاغ طلفه ، تجلىٍ ه واللمل كلىلخؼىٍس هفظٍو

 هلاغ اللىة لدًه بما ٌظهم فى جؼىٍس مجخمله.

 

ع مم ػالبهكالكت كظى   مً هاخُت اإلاهام الخللُمُت هُئت الخدَز

ع اإلاهام الخللُمُت الخالُت:       -في هرا اإلادىز جلم كلى كاجم كظى هُئت الخدَز

  ؤن ًلتزم بمىاكُد مداطساجه وؤن جىىن لدًه دزحت بجلان كالُت إلدازة الىكذ في

ًخلً فً مهازاث  بدازة مداطساجه ؤو في الخخؼُؽ اللام للملسز كلى خد طىاء ، وؤن

الخىاصل الفّلاٌ مثل ؤلاطخماق والدظاٌئ والفهم والخدكُم كلى ؤن ًساعي الفسوق 

ع وجلىٍم جدىاطب وهره الفسوق بين  الفسدًت بين ػالبه وهرا ًخؼلب مىه ػسق جدَز

 ًىىن كادال في جلُُم آداء ػالبه.الؼالب ، هما كلُه ؤن 
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   ع جىكُت ػالبه بخىصُف اإلالسز مً خُث ألاهداف ًيبغي كلى كظى هُئت الخدَز

 واإلادخىٍاث وألاكماٌ الفصلُت والخلىٍم.

 .للخللم 
 
 ؤن ًجلل مً ول مىاكفه التي ًخفاكل فحها مم الؼالب مىكفا

  م ولِع مجسد جصيُف للىجاح والسطىب ، وؤن
ّ
ًامً بإن الخلُُم وطُلت للخلل

 ٌظخخدم الخغرًت السحلُت بهدف جدلُم الخىمُت و حلدًل اإلاظاز.

 .لخه فى الخللُم جلل مىه وطُلت لخدظين ؤو حلدًل ػٍس  ؤن ًخلبل الىلد ؤلاًجابي ٍو

 .ؤن ًلىم بخلدًل ؤو جلىٍم آداثه مم ػالبه وهرلً اإلاادة الللمُت التى ًلدمها لهم 

 .ؤن ًدسص كلى اإلاؼازهت فى ألاوؼؼت الؼالبُت مثل السخالث وغيرها 

 لظاكاث اإلاىخبُت وؤن ًجُد جفلُلها .ؤن ًلصم هفظه بىكخا زابخا ومللىم لؼالبه كً ا 

 .ظمذ لهم باإلاىاكؼاث ت َو  ؤن ًمىذ ػالبه مظاخت للحىاز اإلاثمس بدٍس

  . مساكاة ألاماهت الللمُت في ػسخه لجمُم ؤحصاء اإلالسز 

  ؤن ًلىم بةزػاد وجىكُت الؼالب وجىححههم بلى وطاثل وػسق الخىمُت الراجُت ػازخا

 اإلاجخمم.  لهم فىاثدها كلى الفسد وألاطسة و 

  ف الؼالب باإلابادت اللامت لخىـُم وحظُير اللالكاث داخل اللاكاث مؼازهت وحلٍس

 الدزاطُت وخازحها. 

  ؤن ًدترم خلىق الؼالب بطافت بلى جىمُت وكحهم بها ، مساكُا وجدذ ؤي ؿسف ؤن ال

 جخلازض مصالحه مم مصالح الؼالب.

  لها كالكت بالخخصص.ؤن ًؼسح مم ػالبه للىلاغ اللظاًا اإلاجخملُت التي 

  ؤن ًسسخ في ػالبه ؤلالتزام باألخالق هإطاض لؼلب الللم والخللم ، وؤن ًثير فحهم

بهم كلى هُفُت الحصٌى كلى اإلاللىمت مً مصادز مخخلفت.  دافلُت خب الللم وجدٍز

  ٌصجم ػالبه كلى الاػالق فى مجاٌ جخصصهم ، هما ٌصجلهم ؤًظا كلى بكداد

 دزاس ي.البدىر الخاصت بملسزه ال

  ؤن ال ًبخل كلى ػالبه بىلل الخبراث الللمُت اللاإلاُت التي ًمخلىها ، وؤن ًىىن

 هدفه بىاء ػالب كلم ذو خلم ولِع هلل ؤو بكؼاء اإلاللىمت فلؽ

  ؤن ًلىم بخىشَم جلُُم الؼالب كلى ول الفصل الدزاس ى وؤن ال ًلخصس كلى الامخدان

ع ؤن ًلتزم   باللىاكد اإلادددة لىطم ؤلامخداهاث.الجهاجى ، وكلى كظى هُئت الخدَز

 .ع  الحسص كلى خم الؼالب ختى لى جؼلب ذلً جساحم ؤو بكخراز كظى هُئت الخدَز
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عكالك   فى اإلاهام البدثُت مم ػالبه ت كظى هُئت الخدَز

  مهازاث الخفىير الللمى وخل اإلاؼىالث لدي ػالبه .ؤن ٌظهم في جىمُت 

  اوجصحُدهاء خؼهدؼاف ألا ب ب ػالبه كلى الىلد البىاء وجلبلًدزّ ؤن. 

  فى ؤماهخه الللمُت وخسصه كلى ػلب الللم ووؼسه . هلؼالبؤو همىذحا ًىىن كدوة ؤن 

 ً دترم ػالبه كىد جىححههم فى مىاكف الخفاكل اإلاخخلفت. ؤن 

  لتزام بإخالكُاث البدث الللمى.ؤلامم كداد البدىر  بب ػالبه ٍدزّ ؤن ٌللم و 

عكالك  مم ػالبه فى خدمت اإلاجخمم ت كظى هُئت الخدَز

 ؤو  اإلاظاواة وكدم الخمُيز فى ول ما ًصدز كىه كلى ؤطاض اكخباز شخص ىب ؤن ًخلامل

ؤو ؤلاكاكت ؤو ألاصٌى اللسفُت وؤن حلامله خالُا مً وافت ؤهىاق  الجيع ؤو الدًً

 الخدسغ.

  خترام مخبادلت. بكالكت  هًدسص كلى ؤن جىىن اللالكت بِىه وبين ػالبؤن 

 ألالفاؾ غير الالثلت ؤمام الؼالب.  ٌظخخدمؤن ال 

 اإلاسػد للؼالب . اإلاىحه ؤو ًلىم بدوز  ؤن 

  وؤن ٌغسض في  في ألاخالق والللم والحسص كلي الىكذ هلدوة لؼالبمثاال للؤن ًىىن

 . هفىطهم هره اللُم الظلُمت

 ألاوؼؼت التى جىمى وكحهم  ؤن ٌغسض في هفىض ػالبه ُخب الىػً وؤن ٌؼازههم

  باإلاىاػىت الصالح.

   بما ًلبى خاحاث اإلاجخمم.بهدؼاف وجىمُت كدزاث ومهازاث ػالبه  ٌلمل كلىؤن 

   اإلالسز اإلاؼىالث اإلاجخملُت ذاث الصلت بؼبُلت في بدث الكلى ػالبه  ٍدثؤن ًيلف و

 وجلدًم ملترخاث لحلها.الري ًدزّطه 

  ها بما فحدثهم كلى الاػتران ٍباألوؼؼت اإلاىحىدة باليلُت و الؼالب  تٌلمل كلى جىكُؤن

 ًخدم اإلاجخمم.

  ؤن ًلىم بةزػاد وجىحُه الؼالب في وافت اإلاجاالث طىاء واهذ ؤوادًمُت ؤو ؤخالكُت ؤو

 مهىُت.

  ؤن 
 
فهم ال ٌظخغل ػالبه مادًا

ّ
يل  للؼالب. ولِظذ حلىد بالىفم كلُه فلؽبإوؼؼت ٍو

 

عكالك  م شمالثه فى اإلاهام الخللُمُتم ت كظى هُئت الخدَز

 جترهص كالكت ألاطخاذ الجامعى بصمالثه فُما ًلى:    

 .الالتزام اإلانهى والاخالقى هى ؤطاض كالكخه وشمالءه 
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 .ؤن ًدترم شخصُاث وؤزاء شمالثه، وؤن ًدبادٌ ملهم السؤي والخبراث 

  ؤن ًمخلً مً اإلالسفت والحىمت ما ًجلله مصدز لخىمُت مً خىله شخصُا

 وؤوادًمُا.

 .ؤن جىىن له كُم واضحت ومللىت ملتزما بها فى ول فلاله 

 . ت، وؤلاوظاهُت  ًخلاون مم شمالثه فى اإلاجاالث الللمُت ، وؤلاداٍز

  اللمل داخل مىـىمت ًخيامل فحها آداءه وآداء شمالءه ، هإن ًؼللهم كلى اإلادخىي

 الللمي للملسز الري ًدّزطه مىلا للخداخل وجدلُلا للخيامل 

 .ع مم شمالثه بهدف جدلُم الخيامل  مىاكؼت ؤطالُب الخدَز

  ؤلالتزام باإلاىطىكُت فُما ًصدزكىه مً آزاء، ؤو مما ًصدزكً شمالءه دوهما

 ، هما ًجب ؤن ًترفم كً ول ما ٌس ئ لصمالءه فى كالكتهم 
 
 ؤو بًجابا

 
جديزشخص ى طلبا

 بالؼالب.

 

عكالك  ُتفى اإلاهام البدثمم شمالثه   ت كظى هُئت الخدَز

  شمالثه فى بكداد البدىر الللمُت ناز ٌؼؤن. 

  م الىاخد ًخلاون ؤن لمل بسوح الفٍس  مم شمالثه لخدلُم ألاهداف البدثُت. َو

  ظخفُد مجها  اثجخصص ءًدترم وؤزاؤن وؤن جىىن لدًه الصجاكت كلى شمالثه َو

اء.
ّ
 جىحُه ؤو جلّبل الىلد الهادف ؤو البى

 الثلت اإلاهىُتكلى ؤطاض كالكخه مم شمالثه  ؤن ًبني. 

  مصادز.خبراث و ما لدًه مً  ثهٌؼازن شمال ؤن 

  هلُُم ؤكماٌ غير كىدما ً ًلتزم اللدٌ واإلاىطىكُتؤن. 

 .ٌصجم الخفاكل الللمى بين ػباب الباخثين مً الهُئت اإلالاوهت 

 اللمل الللمى ولِع فُمً ًلىم به. يه فاجز اهخمامتترهؤن ج 

عكالك  مم شمالثه فى خدمت اإلاجخمم ت كظى هُئت الخدَز

  خىله.فُموؼس الخفاٌئ وألامل ؤن ًىىن كادزا كلى ً 

  ر ؤي طلىن ًصدز كىه.يفظج األدلتوبٌظخؼُم ؤن 

 جصان ما ًمىىه مً وطم هفظه ميان آلاخس طىاء وان مخفلا ؤو مخخلفا.لدًه مً ؤلا    

  والخفاهم.ٌ خترام اإلاخبادجىىن كالكخه بصمالثه كاثمت كلى ؤلا  ؤن 
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عكالكت   اإلاهام الخللُمُتمً هاخُت  باليلُت التى ًيخمى بلحها كظى هُئت الخدَز

 ؤن ًىىن مخلصا ومخفسغا إلاهىخه.  

 ت اللسازاث.ؤلا  لتزام بدىفُر لىاثذ وكىاهين وكسازاث اليلُت ، وؤن ًدافف كلى طٍس

  ت اليلُتؤن ًىىن كلى وعي جام بإهداف وزطالت  .وزٍئ

  ؤن ٌؼازن بةًجابُت فى ؤوؼؼت اليلُت وفي جىكُت الؼلبت واإلاىؿفين واللاملين

 للمدافـت كلى مسافم اليلُت وطالمت ؤحهصتها وميؼأتها.

 

عكالك  فى اإلاهام البدثُت تى ًيخمى بلحهاباليلُت ال ت كظى هُئت الخدَز

  ؤهداف وزطالت اليلُت.و ًدترم زئٍت ؤن 

  واللىاهين واللىاثذ الخاصت باليلُت .الىـم بًلتزم ؤن 

  البُئُت فى اليلُت . الجمالُت و  ًدسص كلى جىمُت الىىاحىؤن 

  ت الخامت.ؤن ًدافف و  ٍلتزم بالظٍس

  هؼباكاث.بًبنى ؤزاثه كلى ػىاهد ولِع ؤن 

 لصالح اللام.ل تىحهؤن جىىن ؤزاءه ومىاكؼاجه م 

  لفىسة ؤو فسد ؤو حماكت. ؤن ال ًىداش 

  بداء السؤي.بفى ا شجاكؤن 

  ًلصىز.ال و ؤلىة مىاكم المً  زئٍت واضحت كً واكم اليلُتًمخل 

  بخلد كً الراجُت.ؤن  فى خىمه ٍو
 
 ًىىن مىطىكُا

  س
ّ
ؼازن امياهاجه ؤن ٌسخ  اليلُت مً جددًاث.وما ًىاحه فى خل مؼىالث َو

عكالك  فى خدمت اإلاجخمم باليلُت التى ًيخمى بلحها ت كظى هُئت الخدَز

  جىمُت مىازد اليلُت.ؤن ٌؼترن فى 

 .ؤن ًلتزم بلىاهين ولىاثذ اليلُت 

 .ؤن ٌلمل كلى جسحمت ػلىزه باالهخماء لليلُت بلى فلل 

 .لتزم بها دترمها ٍو ت اليلُت ٍو  ؤن ًخلسف كلى زطالت وزٍئ

  ؤن ًلترح بطافت ملسزاث حدًدة جخدم بخخُاحاث طىق اللمل ومىاهبت للخغير

 ؤلاكخصادي وؤلاحخماعى.

 صّمم جىصُف إلالسزاث ػاملت ومخىىكت ًمىً حلدًلها لخلابل  ًلدم جىصُفاث ًُ ؤن 

 جؼّىز وحغّير اإلاجخمم.
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  .ؤن ٌؼازن بفلالُت فى حمُم وؼاػاث اليلُت 

 .ٌلمل كلى جىمُت وعى ػالبه كً ؤهمُت اإلادافـت كلى خدماث ومسافم اليلُت 

 ي شجاكا بما ًىفي للدفاق كً مىكف ؤو زؤي ؤو شخص ولى وان هرا اإلاىكف الر

 بجخره ًخخلف مم الاججاه اللام.

 .لدًه مً ؤلاكخداٌ ما ًمىىه مً الخمُيز بين اإلاىطىكُت والراجُت 

 

عكالك  اإلاهام الخللُمُتمً هاخُت بالجاملت  ت كظى هُئت الخدَز

 ً الجاملت. هاصدز تي جلسازاث الحمُم الو  لىاهيناللىاثذ والبدىفُر لتزم ؤن 

 

عكالك  بالجاملت فى اإلاهام البدثُت ت كظى هُئت الخدَز

  طبهاًدترم حاملت ؤن. 

  ؤوؼؼت الجاملت وماطظاتها . مخخلف بةًجابُت فىو ن از ٌؼؤن 

  ًلتزم و 
ّ
 جاملت.ال سفم مً ػإنمً ػإنها الالخىحهاث التى و  اللسازاث رٍىف

عكالك  فى خدمت اإلاجخمم بالجاملت ت كظى هُئت الخدَز

  ألاوؼؼت الجاملُت واإلااجمساث التى جىـمها ؤن جىىن له مؼازواث فلالت فى وافت

 الجاملت وغيرها خدمت للمجخمم وجىمُخه.

 .ؤن ًلدم ملترخاث حظهم في جؼىٍس وجلدم الجاملت بما ًخدم اإلاجخمم 

م اللمل اإلاجخمعى داخل الجاملت 
ّ
 ؤن ًلتزم باللىاهين واللىاثذ التى جىـ

عكالكت  ت باإلاجالع واللجان الللمُت والا  كظى هُت الخدَز  اإلاهام الخللُمُتفي داٍز

 ًيبغى كلى ألاطخاذ الجامعى ما ًلى:    

  ت ت ملما باإلاهازاث ؤلاداٍز ؤن ًىىن مخلاوها فى اإلاجالع واللجان الللمُت و ؤلاداٍز

خه بصجاكت ومىطىكُت. بدي زؤًه وزٍئ  ٍو

 .ؤن ٌلخبر الاحخماكاث فسصت للىمى اإلانهى ومىاكؼت اللظاًا اإلاخخلفت 

 

ع كظى هُتكالكت  ت  الخدَز  اإلاهام البدثُت يفباإلاجالع واللجان الللمُت وؤلاداٍز

 .ت  ٌؼترن بفاكلُت فى اإلاجالع واللجان الللمُت وؤلاداٍز

 .ت  ًلتزم بلسازاث اإلاجالع واللجان الللمُت وؤلاداٍز

 . ًؼلب مىه ذل ًُ ت كىدما   ًدافف كلى كسازاث اإلاجالع واللجان الللمُت وؤلاداٍز
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 ت التى ٌؼترن فحها .ًبدي زؤًه بمىطىكُت ف  ى اإلاجالع واللجان الللمُت وؤلاداٍز

 

عكالكت  ت فى خدمت اإلاجخمم كظى هُت الخدَز  باإلاجالع واللجان الللمُت والاداٍز

   وافُت جشجاكت ؤن جىىن له 
ّ
ه مً التراحم ؤو  ؤلاكخراز ؤو الاوسحاب متى ما جبّين له مىى

 خؼإ مىكفه.

  م اإلالاًير اإلاىطىكُت
ّ
دى اإلاخمثلت في اللىاثذ واللىاهين واللىاكد اإلاخفم كلحها كىد ًُ

 حلازض اإلاصالح ؤو ؤلاخخالف.

  ص كلى اإلاؼازهت فى اللجان واإلاجالع ؤلاًجابُت الفّلالت ختى ًىىن كلى وعى بما خٍس

 ًدوز فى اليلُت والجاملت وؤن ٌظهم في خل اإلاؼىالث التي جىاحه اليلُت والجاملت.

 

عكظى هُت كالكت   اإلاهام الخللُمُتفي باإلاجخمم الللمى اإلادلى  الخدَز

 جترهص كالكت ألاطخاذ الجامعى باإلاجخمم الللمى اإلادلى فُما ًلى:    

 .ؤن ٌؼازن فى الخلاون الخللُمى بين ولُاث الجاملت والجاملاث ألاخسي 

  اإلاؼازهت فى الخىمُت وجؼىٍس الخللُم ، هإن ًخصل باإلااطظاث ؤلاهخاحُت واإلاظدثمس ًٍ

داٌو خل اإلاؼىالث التي جىاحه هره اإلااطظاث.   اإلادلُين ٍو

  ؤن ًخلسف كلى مخؼلباث طىق اللمل ومً زم بىاء ملسزاجه كلى ؤطاض مخؼلباث ؤو

 مظخجداث الظىق .

  ع.ًدسص ؤن  جخيامل خبراجه فى الخخصص مم خبراجه فى مهازاث الخدَز

 

ع كالكت  اإلاهام البدثُتفى  للمى اإلادلىباإلاجخمم ال كظى هُت الخدَز

  هابل جؼىٍس ُط ، وؤن ًلترح  َؼترن فى اإلاجالث الللمُت اإلادلُتؤن ًخلّسف و 

  ها باإلازؤي فى كظاًا مىكف و ًىىن له ؤن
ّ
 دىر الللمُتالبجخمم ومؼىالجه وخل

عكالكت   فى خدمت اإلاجخمم باإلاجخمم الللمى اإلادلى كظى هُت الخدَز

  ًمً خالٌ الاهخمام باإلاجخمم مً خُث  ؤن ًىىن كدوة لؼالبه في خدمت اإلاجخمم وذل

 الىـافت واإلادافـت كلى البِئت.

  ؤن ٌظهم في جلدم اإلاجخمم وذلً بالخىّطم فى البدىر الخؼبُلُت بجاهب البدىر

ت.  الىـٍس

  ؤن ًىىن كلى وعي بما ٌظخجد مً مؼاول لُخظلها للبدث والخىصل بلى خلٌى

 ًمىً جؼبُلها.
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  البرامج الثلافت اإلاجخملُت.ؤن ٌؼازن وفى مجاٌ جخصصه في 

  ًدسص كلى بكامت الىدواث الخثلُفُت التي حظهم في وؼس الىعى الصحى والبُئى

 والثلافى.

 

عكالكت     اإلاهام الخللُمُت باإلاجخمم الللمى اللاإلاى كظى هُت الخدَز

 جترهص كالكت ألاطخاذ الجامعى باإلاجخمم اللاإلاى كلى ما ًلى:    

  وؤن رن فى الخبادٌ الخللُمى بين الجاملاث فى الدٌو الاخسي تٌؼؤن ، 
ّ
لم كلى ًؼ

ؼبلها داخل اليلُت  ع ٍو  الخبراث اللاإلاُت فى الخدَز

  خبادٌ الخبراث ٍجللها مىاطبت لفى اإلااجمساث الللمُت الدولُت ،و بفلالُت زن اٌؼؤن

.ً  مم ألاطاجرة آلاخٍس

 

عكالكت     البدثُتفى اإلاهام  اإلاىباإلاجخمم الللمى الل كظى هُت الخدَز

  ذاث ملدٌ بهؼباق كاٌ كلمُت كاإلاُتدوزٍاث فى  بدىزهًدسص كلى وؼس ؤن. 

  فى اإلااجمساث الدولُت. اإلاؼازهتًدسص كلى ؤن 

  واللسبُت واللاإلاُت . لُبُتبين الجاملاث ال والثلافُت ٌؼترن فى الاجفاكُاث الللمُتؤن 

  هوهُئاث كاإلاُت فى مجاٌ جخصصشخصُاث وداثمت مم  ًلُم كالكاث كىٍتؤن. 

 وخبراث دولُت. مصادزكالكاث و باليلُت لدًه مً  ثهن شمال از ٌؼ 

عكالكت   فى خدمت اإلاجخمم باإلاجخمم الللمى اللاإلاى كظى هُت الخدَز

 .سها فى جىحُه ؤبدازه
ّ
سخ  مخابم للمدياث واإلالاًير الخمّيز الللمى اللاإلاى َو

  ًٌلمل كلى جىىًٍ كىىاث بجصاٌ كلمُت مم كلماء وباخثين كاإلاُين وؤلاطخفادة م

 خبراتهم وذلً مً خالٌ البدىر اإلاؼترهت. 

    ًيؼس ؤًدازه في مجالث كاإلاُت خازحُت مما ٌظهم في وطم مجخمله كلى الخازػت

 اللاإلاُت.

 .ًىلل خبراجه اإلاظخفادة مً اإلاجخمم اللاإلاي بلى اإلاجخمم اإلادلى 

 ًخدّبم ؤلاهجاشاث وؤلاهدؼافاث الجدًدة فى اإلاجخملاث اإلاخلدمت وؤن ًداٌو  ؤن

 جؼبُلها والاطخفادة مجها فى خل كظاًا مجخمله.

 

 اإلاساحم

 .دلُل ؤخالكُاث اإلاهىت بيلُت الصزاكت ، حاملت اإلاىصىزة ، حمهىزٍت مصس اللسبُت -0
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ت ، حمهىزٍت مصس اللسبُت -9  .اإلاُثاق ألاخالقي لجاملت ألاطىىدٍز

 .اإلاُثاق ألاخالقي لجاملت دمُاغ ، حمهىزٍت مصس اللسبُت -3

، اللجىت الؼلبُت اللامت ،  م9101لظىت  510الثدت جىـُم الخللُم اللالي زكم  -4

   لُبُا.

 


