
  
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

University of Jeddah 

Faculty of Medicine 

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جـــامــعة جدة

الطب كلية  

 

  

 
 

 

 

 

 

  
:األمانة  

 األكاديمية لألمانة القصوى المعايير على سأحافظ. 

 مهنتي إلى أسيء ولن المرضى، معصادقة  أكون سوف. 

 اساتذتي. جانب من به امسموح التعاون هذا يكن لم ما االختبارات أثناء أحد من عدمسا أتلقى أوأساعد  لن 
  ة التي تمت بواسط واألعمال لألفكار وسأشير دق،بص التقارير كتبوسأ متحيزة، وغير أخالقية،سوف اجري البحوث بطريقة

 االخرين 
:السرية  

 بالمريض عالقتي من أساسيا   جزءا   السرية سأعتبر. 

 ضاي.مر صوصيةخ سأحترم 
 المناسبة األماكن في الصحية الرعاية فريق أعضاء على المرضى عن قشاتالمنا سأحصر. 

 
:اآلخرين احترام  

 رينخاال األعضاء معشات المناق في أو حضورهم، في سواء كرامتهم، على وسأحافظ ،باحترام وعائالتهم ،مرضاي سأعالج 

 .الصحية الرعاية لفريقا

 ادأفرتشير سأس ،جالعال قرارات خاذات على ةالقدر إلى المريض يفتقر وعندما األوقات، جميع في المريض قرارات رمسأحت 
 .الشأن هذا في األمور أولياء أو المالئمين، العائلة

 الطبيعي، العجز أو ارجي،خال المظهر أو األصل، أو الصحية، الحالة أو الجنس، أو العمر، أساس على المرضى بين أميز لن 

 .قتصاديةاال أو جتماعيةالا المنزلة أو العائلية، المنزلة أو الدين، أو العقلي، أو

 التعلم علىث الباع الدروس قاعة جو على سأحافظ. 

 عورهموش كرامتهم، وأحافظ على وود، احترام لبك معهم لأتعام من وجميع وزمالئي، ي،ممعل مع لمأتعا فسو. 

 رينخلآل صيةالشخ الحدود سأحترم. 
 

 :المسؤولية

 

 له. عون كل وتقديم المريض دمةخ على تساعدني مالئمة، معرفة لدي تكون لكي جاهدة سأعمل 

 المهنية حياتي في عليا كأولوية المريض رعاية سأضع. 

 رديبمف المريض معالجة من تمكني عدم حالة في مني ةبرخ أكثر هم ممنة المساعد طلب في أتوانى لن. 

 أو المالي، الكسب أجل من عائالتهم أو ن،يالدارس أو الزمالء، أو ،ىالمرض مع للعالقات عادل االستغالل الغير عن متنعسأ 
 .التعليمية اضغراأل أو البحثي، أو العاطفي،

 الكلية بزي ملتزما   العام، والمظهرخدام اللغة واست السلوك، حيث من الصحية الرعاية أماكن في وضعي على سأحافظ 

 .الموحد

 السريرية. تيؤولياومس ،والمهني األكاديمي، عيوض على ويؤثر خالق،واأل الدين مع يتنافىسلوك بأي  أقوم لن 

 المتعارف القواعد خالل ومنالمناسبة السلطات  إلى ةالماهر يرغ ةوالممارس ،والعلمي المهني، سأبلغ عن سوء التصرف 
الرعاية الصحية او فريق البحث  فريق من رين،خاآل ءاألعضا معةسإلى  ييس قد ما تجنب عتبارالا فيعة واضا عليها،
 العلمي.

 صيةشخال اعتقاداتي مع يتناقض أو قدرتي، حدود أنه خارج شعرأ عمل أي بأداء أقوم لن. 

 ميثاق طالبات كلية الطب...

ملتزمون جدة،جامعة الطب كلية  طالبات فإننا ناجحين، ممارسين نصبح أن أجل من رحلتنا في  

.المهنية التصرفات من أساسي جزء هي التي والسلوكيات، والتوقعات، القيم، من الميثاق بهذا  

 

 

 


