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المیثاق األخالقي للكلیة

:مقدمھ
ًاألخالق ضرورة من ضرورات الحیاة المتحضرة، ومتطلبا أساسیا لتنظیم المجتمع واستقراره،  ً

والجامعة ". الحق ھو القوة " ولیس " القوة ھي الحق " وغیابھا یعني غلبة شریعة الغاب حیث 

على وجھ الخصوص كمؤسسة ذات دور تعلیمي وتنویري وتربوي مسئولة عن نشر األخالق 

الجامعة مسئولة عن . ًارساتھا وإنما أیضا في سیاساتھا وفي كل ما تدعو إلیھ لیس فقط في مم

.ًااللتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أیضا عن تنمیة االلتزام الخلقي بین الطالب 

مجموعة المعاییر األخالقیة التي أكادیمیةمؤسسة أيویكون من المفید للغایة أن یكون للكلیة أو 

ًبھا العاملین بھا في میثاق مكتوب یتضمن تلك المعاییر ویكون مرجعا ومرشدا تلتزم بھا وتلزم ً

ًلھم جمیعا وأساسا لتقییم سلوكھم أو لمحاسبتھم  ً.

تعریف المیثاق األخالقي

"

ویحدد المیثاق القوا". رسالتھا

.واإلداریین والعمالة المساعدة والطالب

القیم األخالقیة العلیا

: االجتماعي، وتوجیھ السلوك في المواقف المختلفة وفق المعاییر السائد

فيقیم الصدق في القول واإلخالص في العمل واألمانة 

.المجتمع



٣

آداب واخالقیات مھنةالتمریض

ُعن مجموعھ من القواعد السلوكیھ التي تلزم الممارسین لمھنة التمریض القیام بمھام ھي عباره 
وال تتعارض مع القیم والمبادىء والمعتقدات ،المھنھ وتحفظ حقوق العاملین والمستفیدین 

.وتحدد العالقھ المھنیھ بین اعضاء الفریق الصحي ،واالعراف السائده في المجتمع 

ما أھمیة أخالقیات مھنة التمریض؟

بأخالق وسلوكیات مھنة التمریض یؤدي إلى الرقي واحترام المریض وكرامتھ إن االلتزام
، الجنسیة أو العرقوحقوقھ و تشمل الجمیع و ال تتحدد ھذه المھنة بأي اعتبار أخر مثل اختالف

والممرضھ یجب ان تتحلي .لسیاسیة أو الحالة االجتماعیةالمیول ا،الجنس ، العمر، اللون
:بالصفات االتیھ 

:اإلخالص
موضع ثقة المریض وأھلھ وذویھ والمجتمع ، وأھم ما یوجب ھذه الثقة أن یخلص لھم الممرض

تعالىًتقدیم العنایة التمریضیة الالزمة ، مع احتساب ذلك خالصا لوجھ هللافي

:األمانة
تمن على األرواح واألعراض ، فالبد أن یتصف باألمانة وأن یؤدي ھذه األمانة علىمؤالممرض

. وجھھا الصحیح ومن األمانة المحافظة على أسرار المرضى

:الصدق
كل الحرص أال تدفعھ نوازع حریص.... الممرض صادق إذا عمل أو قال أو كتب أو شھد 

.مغایر للحقیقةیعلم أنھالقربى أو غیرھا إلى أن یدلي بشھادة أو تقریر 

:المحبة والعطف
ًلمرضاه عطوف علیھم ، رفیق بھم ، وعلیھ أن یكون لبقا معھم متلطفا بھم ، الممرض محب ً

یراعي نفسیاتھم ویلجأ إلى األسالیب التي تعین على التخلص من األوھاموعلیھ أن

:الصبر
ًن المجتمع یتطلب قدرا كبیرامھنة التمریض مھنة شاقة والتعامل مع نوعیات مختلفة مإن من ً

. الصبر وسعة الصدر فالبد للممرض أن یتصف بھما

:التواضع
ًالممرض أن یكون متواضعا فال یتكبر على مرضاه أو یحتقرھم مھما كان شأنھم ، ومنعلى



٤

:بما یلي ریضتتلخص اھم الضوابط أالدبیھ التي تنظم عالقة الممرض والم
ًم الرعایھ التمریضیھ الكافیھ كما ونوعا وتحمل المسوؤلیھ الكاملھتقدی عند القیام باي عمل ً

تمریضي

الواحد ُمراعاة االولویات عند تقدیم الرعایھ التمریضیھ على أساس مھني للمریض
. المرضيأولمجموعھ من

دینھ أو أو التعامل مع المریض بوصفھ انسانا ًمتفردا ًبغض النظر عن جنسھ أو عمره
السیاسي أو عرقھ أوعشیرتھ أو مستواه التعلیمي أواالجتماعي أو االقتصادي أو معتقده

. أو أیة سمات شخصیھ لھ،تشخیصھ المرضي 

لحالتھ بھدف أشراكھ إطالع المریض أو من یسمیھ من مقربیھ على التشخیص التمریضي
.لھفي اتخاذ القرار بالعنایھ التمریضیھ المقدمھ

التمریضي لحالتھ أالمر أو القریب المباشر للمستفید المریض على التشخیصإطالع ولي
المستفید غیر قادر وإشراكھ في اتخاذ القرار بالعنایھ التمریضیھ المقرره في حالة كون

.(الخ....ًنفسیاًأو متخلف عقلیا أو مریض،أو في غیبوبة،قاصر (على اتخاذ القرار 

صیاتھ وحقوقھحفظ كرامة المریض واسراره وخصو .

واالستمرار في مساعدة المریض المحتضر وأسرتھ على التاقلم مع مرحلة االحتضار
. ِاالضافیھتقدیم الرعایھ التریضیة لھ كغیره من المرضى مع مراعاة احتیاجاتھ

المجتمعمراعاة حرمة المیت كحرمة الحي بما یتناسب مع معتقده الدیني وتقالید .

سالمھ العامھ عند تقدیم الرعایھ التمریضیھااللتزام بمبادىء ال .

الدفاع عن حقوق واھتمامات ومصالح المسبتفید

التعاون مع الزمالء وأعضاء الفریق الصحي وتقدیر دورھم فیما یخص المریض
ومصلحتھ

حقــــوق المریـــض

.من حق المریض الحصول على االھتمام واالحترام والعنایة الصحیة الكریمة -١

من حق المریض الحصول على العالج كإنسان دون النظر إلى عرقھ أو لونھ أو جنسھ -٢

.أو عمره أو أي اعتبار آلخر 

من حق المریض أو أحد أقربائھ معرفة وفھم أي معلومات خاصة بھ عن تشخیص -٣

.المرض وتطوراتھ من األخصائي فرد من الفریق الصحي 

علقة بأي إجراء یعمل لھ من الممرضة أو من حق المریض معرفة أي معلومات مت-٤

.الطبیب أو بقیة أفراد الفریق الصحي 

.من حق المریض معرفة مدة العالج وفترة العالج بالمستشفى -٥



٥

من حق المریض معرفة ھویة وكفاءة وأسماء األشخاص المسئولین عن تقدیم العنایة -٦

.الصحیة لھ

من األشخاص الذین ال ینتمون للفریق من حق المریض رفض أي متابعة أو إشراف-٧

الصحي بشكل مباشر

.من حق المریض اتخاذ أي قرار یتعلق بخطة العنایة الصحیة خالل فترة العالج -٨

ولكن یجب أن یعرف . من حق المریض رفض العالج أو خطة العنایة الصحیة -٩

.المریض عواقب أو نتیجة ھذا الرفض 

ج فإنھ مؤھل للحصول على عنایة صحیة أخرى تناسبھ في حالة رفض المریض العال-١٠

) .حسب طلبھ ( أو یتم نقلھ إلى مستشفى آخر 

من حق المریض أن یتم المحافظة على خصوصیاتھ وأسراره من قبل الفریق الصحي -١١

.او العاملین بالمرفق الصحي

.العالج من حق المریض المحافظة على خصوصیتھ وذلك أثناء المقابلة والفحص و-١٢

من حق المریض حریة االتصال ومقابلة األشخاص الذین یختارھم أثناء تواجده -١٣

.بالمستشفى

من حق المریض أن تكون جمیع السجالت المتعلقة بالعنایة الصحیة لھ سریة ، وأن -١٤

یتم حفظھا بمنتھى السریة 

ھ وبمرضھ من حق المریض أن تحافظ المستشفى على سریة ا لمعلومات الخاصھ ب-١٥

.وذلك حتى بعدما یحول الملف الى أي قسم آخر لمراجعة المعلومات وتسجیلھا 

من حق المریض مراجعة السجالت الخاصة بھ وأن یحصل على شرح لھذه -١٦

.المعلومات 

من حق المریض أن تلبى المستشفى جمیع احتیاجاتھ الصحیة وأن تكون العنایة -١٧

.اإلمكان والخدمات المقدمة لھ في حدود 

من حق المریض الموافقة او رفض المشاركة في البحوث والدراسات المقترحة -١٨

. لحالتھ

.من حق المریض التنسیق واستمرار العنایة بھ حتى بعد خروجھ من المستشفى-١٩

.من حق المریض معرفة سیاسات وإجراءات المستشفى المتعلقة بالعنایة الصحیة -٢٠

ًالمصادر المتوفرة لحل آي مشكلة أو نزاع یؤثر سلبا على من حق المریض معرفة-٢١

.العنایة بھ 



٦

من حق المریض أن یعین من ینوب عنھ في اتخاذ القرار المناسب الخاص بالعنایة بھ -٢٢

.عندما یكون غیر قادر على اتخاذ قراره بنفسھ 

.من حق المریض اإللمام بجمیع حقوقھ الخاص بالعنایة الصحیة -٢٣

: الممرضة تجاه المجتمع/الممرض واجبات

الممرضة ان یساھم فى خدمة المجتمع من خالل مھنتھ و بكل امكاناتة حسب ما / على المرض 

-:تقتضیھ المصلحة العامة و یكون ذلك فى إطار األھداف التالیة 

ممارسة المھنة على اقصى درجة من المعرفة و المھارة و الصدق و االمانة و المتابعة •

یستجد فى مجال التمریضلما

العنایة بصحة المجتمع بالتوعیة الصحیة المناسبة لموقع الممرض•

المساھمة فى تحسین الخدمات الصحیة المقدمة للمجتمع فى مكان عملھ وفى القطاع •

الصحى بشكل عام

المساھمة قدر االستطاعة في دراسة المشكالت الصحیة على مستوى المجتمع و اقتراح •

مناسبة لھاالحلول ال

المشاركة الفعالة فى البحوث و االحصاءات الطبیة التى تفید المجتمع•

االلتزام بمعاونة الجھات المختصة فى اداء واجباتھا نحو صحة افضل مثل التبلیغ عن •

االمراض الساریة و االوبئھ

بھامسئولیات الممرضة نحو المؤسسة التى تعمل

 ما یختص بھابالمؤسسة وتنفیذاحترام قوانین وقواعد ولوائح العمل.

بالمؤسسةاحترام جمیع العاملین.

العملالتعاون مع رؤسائھا ومرؤسیھا فى.

علیھااحترام مواعید العمل والحرص.

العملارتداء الزي الرسمي أثناء.

علیھا من أى تلف واتخاذ حسن استعمال أدوات وأجھزة ومرافق المؤسسة والحفاظ

.العملصیانتھا واالقتصاد فى استعمال أدواتاإلجراءات الالزمة نحو

وتبلیغھا إلى من یھمھ األمر وھذا یوحي للرؤساء الحترامھاالمھنیھاالعتراف باألخطاء

.مضاعفاتووضع الثقة وإصالح الخطاء مبكرا قبل حدوث أى مشاكل أخرى أو





٧

الممرض والمھنھ

:یأتيتتلخص اآلداب الالزمھ بھذا الصدد بما

الحدیثھُفي تطویر االداء المھني وذلك عن طریق تطبیق علوم التمریضاالسھام .

المستمرتطویر الذات وذلك بالمشاركھ في الندوات والمؤتمرات العلمیھ والتعلیم .

الظھور بمظھر مھني الئق .

عدم القیام باعمال تسيء الى المھنھ .

التمریضلعلومعرفیھ المشاركھ بابحاث علمیھ متطوره من أجل زیادة البنیھ الم .

االجتماعي المشاركھ في العمل النقابي والعمل على التحسین المستمر في مستوى المھنھ

واالقتصادي

التعاون مع الزمالء وجمیع أعضاء الفریق الصحي لما فیھ مصلحة المھنھ .

الرعایھ مراعاة معاییر السلوك الشخصي التي تنسجم مع قیم المجتمع عند تقدیم

. مریضیھالت

التقید بالمعاییر المھنیھ عند تطبیق العملیھ التمریضیھ .

بنود دلیل آداب ُااللتزام بالقوانین واالنظمھ ومقاییس العمل المعتمكده بما الیتعارض مع

المھنھ

التعامل بروح الثقھ والدعم المتبادل ومراعاة الحقوق الجماعیھ للفریق

:قوانین ممارسة مھنة التمریض

قوانین ممارسة مھنة التمریض على قوانین الدولھ نفسھا ولكل دولھ قوانین تعتمد

خاصة بھا تھدف الى حمایة صحة المواطنین وحمایة الممرضة وتحدد وتشریعات

:للعاملین فیھا والحد الدنى لتلك المواصفات ھوالمواصفات العلمیة

س التمریض درجة علمیة معترف بھا من أحد معاھد أو مدارالحصول على1.  

.المحلى للدولھالمعترف بھا على المستوى

ھالحصول على ترخیص بمزاولھ المھنة معترف ب2. 

.النقابةالتسجیل فى نقابة التمریض والحصول على عضویة.٣



٨

:الجامعة  فيأھمیة األخالق 

جامعي، بل صعوبة حقیقیة في عمل األستاذ الالجامعيیتعامل معھا األستاذ التيتمثل طبیعة الفئة 

ھل ھو الطالب فقط، أم األسرة أم الجھات التي : قد یثار الجدل بالفعل حول من ھم عمالء األستاذ 

بل ھذا الخریج ؟ أم من بالتحدید سیعمل فیھا بعد التخرج، أم المجتمع الواسع الذي سیستق

علینا احتماالت من الذي یقرر مستقبل الطالب حقیقة ؟ ومن لھ الحق الطبیعي في ذلك ؟ وال یخفى 

ومدى التعارض في الرؤى بین مختلف األطراف، وبالتالي التعارض في توقعات األطراف 

ًوكما جاء سلفا فإن الجامعة تتمیز بأن وظیفتھا نشر . المختلفة منك كأستاذ فیما تفعلھ مع الطالب

وبالتالي فإن . ااألخالق الحمیدة ورسالتھا البناء الخلقي للشباب؛ على األقل ھذا جزء من رسالتھ

ًتعاملنا مع أخالقیات المھنة یكتسب أوال مذاقا خاصا وثانیا أھمیة مضاعفة ً ً ً.

ما یليالفوائد المترتبة على االلتزام األخالقي في الكلیةومن أھم 
الكلیة،تحسین مجتمع فيااللتزام باألخالق یسھم .١

.أمام جمیع العاملین بالكلیةالفرص المتكافئة 

تحقیق الرضا فيااللتزام بأخالقیات العمل یسھم .٢

.بالمجھود

أخالقیات العمل بكفاءة تشعر أعضاء ھیئة التدریس ومعاونإدارة.٣

العمل وھذا یقلل القلق والتوتر و الضغوط و یحقق المزید من االستقرار و الراحة النفسیة في

إلىالكلیة ھو االلتزام بالشرعیة ، والتمسك بالقانون، مما یؤدى فياألخالقياللتزام ا.٤

.تحقیق رسالة الكلیةفيمناخ العمل والمساعدة 

مثل برامجًالمھنة یدعم عددا من البرامج الھامة وآداببأخالقیات االلتزام .٥

الجودة الشاملة، و التخطیط اإلستراتیجي، مما یحقق تنمیة وتطویر الكلیة ویساعد على تحقیق 

.رسالتھا

٦.

لتدریس ومعاونیھم والعاملین والطالب یوجھھم للجوء ا

.یحقق العدالة والمصداقیةالذي



٩

:الجامعيصفات األستاذ 
األمانة والصدق-١

أن یتسم أستاذ الجامعة باألمانة والصدق مع النفس، األمانة فى تعامالتھ مع ینبغي

.التعلیمیة، الصدق فى القول والعملاآلخرین، األمانة العلمیة و

االلتزام واإلیجابیة-٢
التفاعل ) خدمیة-إشرافیة- بحثیة-تدریبیة(جمیع ما یقوم بھ من مھام مختلفة فيااللتزام 

العمل بروح فيوالتفانيجمیع ما یناط بھ من مھام، اإلخالص والحماس فياإلیجابي

.تتسم بالود والمحبة

الموضوعیة-٣
.القضایا بتجرد وحیدة، تغلیب المصلحة العامة على المصالح الشخصیةتناول 

االحترام المتبادل-٤
احترام النفس، احترام وتوقیر الصغیر للكبیر واحترام وعطف الكبیر على الصغیر بما 

.عالقاتھ وتعامالتھفيالجامعيینسحب على جمیع أفراد المجتمع 

شورىالرأي-٥
قرارات، االلتزام بتنفیذ قرار ورأى األغلبیة بما ال یتعارض مع عدم االنفراد باتخاذ ال

.القوانین واللوائح والقیم واألعراف الجامعیة

ال تفسد الودالرأيفيالخالفات -٦
اآلخر باحترام وسعة الصدر، عدم تجاوز الخالفات مھما كانت الحدود الرأيتقبل 

خارج القسم ثم الكلیة ثم الجامعة عدم اللجوء إلى جھات أخرى .. واألعراف الجامعیة

.خالفات إال بعد استنفاد كافة السبل على المستویات الجامعیة السابقةأيفيللفصل 

القدوة الحسنة-٧
فيبھا بالنسبة لكل من یتعامل معھم یحتذيعضو ھیئة التدریس یجب أن یكون قدوة 

ولى على من یناط بھم جمیع سلوكیاتھ وتصرفاتھ وتعامالتھ، ویسرى ذلك بالدرجة األ

.الجامعيمسئولیة قیادة العمل 

وبالتاليو یعنى ذلك أن سلوك األستاذ سیكون النموذج الذى یقیس الطالب سلوكھم علیھ، 

فالمحاسب أو . األخالقيمسألة االلتزام فيالمجتمع فيیتحمل األستاذ مسئولیة إضافیة 

ًترك سلوكھ أثرا كبیرا على اآلخرین، ًالمھندس أو العامل یتصرف كما یراه مناسبا وال ی ً
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على أن ھذا ھو التصرف المناسب ولكن األستاذ حینما یتصرف سینظر الطالب إلیھ

ولعلھا ھناك تكون أكثر الجامعيالتعلیم قبل فيوتسرى نفس الملحوظة على األستاذ (

).حدة 

العدالة-٨
طق العدالة فى جمیع ما عضو ھیئة التدریس مربى وباحث وقاضى، وعلیھ أن یلتزم بمن

.یسند إلیھ من أعمال، وإنھ خیر موارد العدل القیاس على النفس

:مصادر المبادئ األخالقیة
:تستمد المعاییر األخالقیة من ثالث مصادر رئیسیة

اإلنسانیةالشرع والقیم : المصدر األول
تنبعالتية المنبثقة من الدیانات السماویةاألساسیاإلنسانیةالقیم 

: وقال تعالى".. الذین یعلمون والذین ال یعلمونیستويھل : "العلماء عندما قال سبحانھ وتعالى

شاملة وواسعة .. وخشیة هللا سبحانھ.. صدق هللا العظیم.." إنما یخشى هللا من عباده العلماء".. 

إنما بعثت " سول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقول ر. تضم بین جنباتھا كل خلق كریم ومبدأ قویم

و من أمثلة . وأولى مكان بمكارم األخالق ھو حیث یكون العلم والعلماء" ألتمم مكارم األخالق 

.ھذه القیم المستمدة من الشرائع السماویة؛ األمانة والصدق وعدم إیذاء الغیر

:القوانین والشرائع: المصدر الثاني
:یليعلى ما ١٩٧٢/ ٤٩ن الجامعات من قانو٩٦تنص المادة 

على أعضاء ھیئة التدریس التمسك بالتقالید والقیم الجامعیة األصیلة والعمل على بثھا فى نفوس 

الطالب، وعلیھم ترسیخ وتدعیم االتصال المباشر بالطالب ورعایة شئونھم االجتماعیة والثقافیة 

.والریاضیة

من الواضح أن النصوص المقررة للواجبات مھما أنھ: النصوص التفسیریة لذلكفيولقد جاء 

ًذاتھا إال بعد االلتزام بھا من جانب أعضاء ھیئة التدریس نصا وروحافيتعددت ال قیمة لھا  ً.

فيتحكمھ قیم وتقالید لھا قوة القانون، وتعارف علیھا العلماء الجامعيوالواقع أن المجتمع 

على سبیل المثال ال یليمناسب أن نذكر فیما مجتمعنا ومجتمعات أخرى، ولعلھ یكون من ال

تحیا وتتطور بھا الجامعات، فالجامعة أستاذ وطالب علم التيًالحصر بعضا من القیم والتقالید 

ًوكان الزما أن ترسخ تلك التقالید إلیجاد البیئة المثالیة والمناخ المناسب لعمل الجامعة 
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تمعالثقافة السائدة في المج: المصدر الثالث
فما یشاھده األستاذ فى سلوكیات اآلخرین البد . الثقافة السائدة في المجتمع وما یفعلھ اآلخرون

ًسیترك أثرا علیھ أحیانا، بل إن تصرف رئیس الجامعة مثال یمكن أن یصبح معیارا نقیس علیھ  ً ًً

.لالختیار بین تصرفین مطروحین للمناقشـة والسلوك 

ستاذنطاق المسئولیة األخالقیة لأل
ًأوضحنا سلفا أن كل ما یفعلھ اإلنسان یتضمن رسالة خلقیة، سواء  كان ذلك بقصد أو بدون قصد، 

في موقع خاص للغایة بالنسبة لطالبھ وبالنسبة ) ًواألستاذ في المدرسة أیضا(واألستاذ الجامعي 

ھو یتحلىأن للمجتمع، حیث یتوقع منھ أن یعاون في التنشئة الخلقیة السلیمة للطالب، إضافة إلى

ًنفسھ بالخلق القویم في سلوكھ لیس فقط الن ھذا واجبھ، وإنما أیضا ألنھ النموذج الذي یؤثر في 

.سلوك المحیطین بھ 

المنفذون للمیثاق

یلتزم كافھ أعضاء الكلیة بھذا التنظیم المھني، سواء كانوا من أعضاء ھیئة التدریس أو معاونیھم 

وتتخذ الكلیة اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن األعضاء ...ل والطالبأو اإلداریین والفنیین والعما

وذلك من خالل اإلعالم بھ والوعي بھ ونشره . كلھم یخضعون لمبادئ ھذا المیثاق ویلتزمون بھ

بصورة كافیھ

أھداف المیثاق

فھ األطراف تم صیاغة المیثاق لمساعده العاملین بالكلیة على االلتزام بالمعاییر المھنیة وطمأنھ كا

المتعاملة معھا إلى أن كافھ أنشطة الكلیة العلمیة والبحثیة والتعلیمیة تتم وفقا للطرق واألسالیب 

.المھنیة واألخالقیة

:المیثاقنصوص

التمریض
-:التالیة

المسئولیة االخالقیھ لعمید الكلیة

 تجاه  مھنة التدریسالجامعيا الستاذ أخالقیات

تجاه  البحث العلمي واإلشراف علي الرسائل العلمیة الجامعيالستاذ اأخالقیات.

أخالقیات مھنة عضو ھیئة التدریس في قبول الھدایا و التبرعات
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أخالقیات مھنة التمریض

 تجاه طالب العلم الجامعيأخالقیات ا الستاذ

ئة التدریس في األنشطة الطالبیةأخالقیات مھنة عضو ھی-أ

تقییم الطالب وتنظیم االمتحاناتفيأخالقیات المھنة - ب
أخالقیات عضو ھیئة التدریس في التعامل مع الزمالء

 تجاه خدمة الجامعة والمجتمعالجامعيأخالقیات ا ألستاذ .

الطالب الجامعيأخالقیات

 أخالقیات وآداب اإلداریین

سئولیة االخالقیھ لعمید الكلیةالم

بمحاضر الجلسات یقوم عمید الكلیة بتنفیذ قرارات مجلس الكلیة ویبلغ رئیس الجامعة

والقرارات خالل ثمانیة أیام من تاریخ صدورھا كما یبلغ الھیئات ألجامعیھ المختصة 

بالقرارات التي یجب إبالغھا إلیھم 

إدارة الكلیة ، وھذا سلوب القیادة الذي یتبعھ فيعمید الكلیة ھو الذي یقرر إلى حد كبیر أ-١

. التنظیمیةاألسلوب القیادي ینعكس مباشرة على مناخ الكلیة العام وبیئتھا

یقوم العمید باإلشراف علي إعداد ألخطھ التعلیمیة والعلمیة في الكلیة ومتابعھ تنفیذھا -٢

ت التدریس والفنیین والفئات تقدیم االقتراحات بشأن استكمال حاجھ الكلیة من ھیئا-٣

المساعدة االخري 

العمید مسئول عن خلق المناخ العلمي والنفسي وتشجیع أعضاء ھیئھ التدریس والطالب -٤

علي التفوق والتمیز في المجاالت المختلفة 

وااللتزام واحترام الوقت من خالل تنظیم عمید الكلیة ھو المسئول عن تنمیة قیم االنضباط-٥

الدراسیة ، وضبط المواعید بصفة عامة ، وإلزام یة ، وضبط السلوك ، وضبط الجداولالكل

التقصیر ، واتخاذ إجراءات التصحیح ، ومعاقبة المخطئین ، ، والمحاسبة عنبوجباتھمالجمیع 

.ومكافأة المجتھدین 

العمید یسھمالكلیة الذي یتعامل بعدل وإنصاف مع األساتذة والطالب والموظفین ، ھذاعمید-٦

.بسلوكھ ھذا في تنمیة قیم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص 
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الذي یتیح الفرص المتساویة أمام الجمیع عن تنمیة ثقافة التنافس الشریفمسئولالعمید-٧

.الجدارة إلبراز التفوق أو تنمیة الموھبة أو إثبات

خالل تھیئة مناخ العمل في ة بالكلیة منیسھم في التنمیة الخلقیة وفي التربیة الخلقیوالعمید٨-

نجاح العمل الجماعي ممكن ، فرق ومجموعات لیتعود الجمیع على العمل في فریق ، وعلى أن

. بل وفرصھ في اإلنجاز أكبر

لمحاربة أي غش أو شروع فیھ والعمید مسئول عن ضبط االمتحانات وضبط تقویم الطالب-٩

ًیقوم بمسئولیتھ المھنیة ، وھو أیضا وھو إذ یفعل ذلك. مسوغ ّولمحاربة أي تساھل أو تعنت بغیر

انھ بطریق . بین الطالب واألساتذة على السواء یسھم في نشر ثقافة العدل واألمانة واالجتھاد

. العلمیة والسمعة العلمیة للكلیة والجامعةًمباشر وغیر مباشر یدعم أیضا المكانة

ة استخدام الموارد المتاحة لھ ، خاصة المال العام ، وعلیھ ًمھنیا عن كفاءالعمید مسئول-١٠

توخي الحذر والدقة في اإلنفاق ، وفي تفویض سلطة البت في الشراء أو اإلسناد ، وفيبالتالي

لھا تشكیل لجان الممارسة ولجان فض المظاریف ولجان البت ولجان االستالم ، فكل ھذه اللجان

.دور في الحفاظ على المال العام

خدمة المجتمع جزء أساسي من مسئولیة أنإلىعلى العمید أن یوجھ األساتذة والعاملین -١١

النھوض بھذه المسئولیة على أكمل وجھإلىالجامعة ، وان یوجھ األنشطة الجامعیة بما یؤدي

العمید یجب أن یكون أمینا في عرض التقاریر الخاصة بتقییم األداء ألعضاء ھیئھ التدریس -١٢

والھیئة ألمعاونھ 

:تجاه  مھنة التدریسالجامعيأخالقیات ا الستاذ ) أ(
المسئولیات األساسیة-

:یجب أن یلتزم األستاذ الجامعي في القیام بمھام التدریس بما یلي 
.دة التي یناط بھ تدریسھا أو یؤھل نفسھ فیھا قبل أن یقبل تدریسھا التأكد من إتقان الما•

•ً

.المادة بالقدر الذي یؤھلھ لتدریسھا على أفضل وجھ 

•
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ّ ً

.الخریج، وعلى مستوى أداء المھن في المجتمع في نھایة األمر 

.أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح بھ قدراتھم االلتزام بخلق الفرص الن یحقق طالبھ •

•

.ببرنامج الدراسة ككل، ویقبل مناقشة الطالب في كل ھذا 

•ً ً

.والمجتمع

نتائج مستقلة بناء على إلىأن ینمي في الطالب قدرات التفكیر المنطقي، ویتقبل توصلھ •

.ھذا التفكیر 

•

.المبني على أسانید محددة 

•ً

ّالمتعارف علیھا، وبما یھیئ فرصا أفضل للتعلم  ً.

•

ًالتدریس وجعلھ مشوقا وممتعا ومفیدا في نفس الوقت  ً ً.

•ً

.على النمو المعرفي والخلقي لطالبھ ومعاونیھ 

عیتتابأن •

.الشأن للتصرف بناء علیھا 

•ً

.یم في طالبھ والمساواة، وان یسعى لتنمیة ھذه الق

•

.الدراسة 

•ّ ً

.أسالیب التدریس المناسبة إتباعخالل 
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.بأجر أو بدون اجرأن یمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصیة تحت أي مسمى •

:أخالقیات البحث العلمي واإلشراف علي الرسائل) ب(

یجب أن یلتزم أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بمجموعة من القیم التي تسعي الكلیة إلي االلتـزام 

ویحدد المیثاق األخالقي القواعد الواجب توافرهـا فـي البحـث والتـألیف العلمـي واإلشـراف علـي . بها

:النحو التاليالرسائل علي

احترام حقوق الملكیة الفكریةوالعلمي)التألیف(البحث) ١(

و متمكنا من استخدام مھارات علميأن یكون متمیزا كباحث الجامعيیجب على األستاذ )١

.ھمجال تخصصفيالعلميالبحث 

توجیه بحثه لما یفید المجتمع والتزود بالمرجعیات المعرفیة الالزمة للبحث)٢

لعلمھ إالمن أعضاء الفریق أيوأال یمیز علميفریق بحث فيأن یعمل یستطیع )٣

.لعملھوإتقانھوكفاءتھ 

أن یطور من الموضوعات البحثیة  والتي أصبحت تعتمد على الجانب المھارى أكثر من )٤

.الجانب الوصف

ر عدم التزییف أو االقتباس الكلى ألبحاث غیره وعلیھ االبتكاالجامعياألستاذ یجب على)٥

.والتجدید

أن تكون أبحاثھ متماشیة مع المشكالت واألحداث المعاصرة الجامعياألستاذ یجب على)٦

. ومن ھنا یثبت تمكنھ وتفوقھ، حلول مناسبة لھاإیجادومحاولة 

.تطویر العملیة التعلیمیة فيالمختلفة و یستخدم نتائج أبحاثة یحلل  و ینقد مصادر البحث)٧

. العلميخالقیات البحث المھنة و أبآدابیلتزم )٨

. دوریات متخصصة محلیة أو عالمیة فيینشر أبحاثة )٩

احترام الملكیة الفكریة لآلخرین والدقة في نقل الجامعياألستاذ علىیجب)١٠

المعلومات التي استعان بھا في منھا الباحثاستقياألفكار واإلشارة إلي المصادر التي 
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مراجع لم یتم استخدامھا إال رؤلف وال تذكاسم المربحثھ وفق أصول منھجیھ مع ذك

. باعتبارھا قائمة قراءة إضافیة

یقوم بتدریسھا و التيأن یقوم بالربط بین المقررات الجامعياألستاذ یجب على)١١

یجب أن یتقنھا الطالب حتى تكتمل المعرفة مع المھارة وكذلك مع التيالمھارات العلمیة 

.ة الواجب توافرھا لدى الطالبتعلم االتجاھات السلوكیة الجیدة 

یقدمھ فقد الذيجمع البیانات الخاصة بعینة البحث فيأن یتحرى الباحث الدقة )١٢

الكتب والمؤلفات العدیدة فال یجب فيتختلف بعض التفاصیل عن ما ھو متعارف علیھ 

.تجاھلھا أو تسییسھا لتتماشى مع ما ھو متعارف علیھ

و ھیبتھ ألستاذه وأن یكون حریصا على على الباحث أن یبدى احترامھ یجب)١٣

.   بھواإلقتداءالتعلم من خبراتھ 

یجب علي الباحثین استكشاف كافة مصادر التحیز في البیانات والتفسیرات )١٤

كما یجب استخدام االختبارات اإلحصائیة الھامة لتحدید ، البدیلة لنتائجھا ودراستھا

.مستوي الثقة في أي عالقة

.ة خاصة األمور الشخصیة والمالیة والسلوكیةالمحافظة علي السری)١٥

رواالبتكاالتأكید علي أهمیة التحلیل والنقد من أجل تنمیة روح اإلبداع )١٦

؟العلميالبحث فيعلى من تقع مسئولیة مراعاة األخالقیات 

.یتحمل المسئولیة الكاملة: الباحث-١

بھا والبد من وجود لجان تجرىالتيمسئولة عن البحوث فھي: العلميمؤسسات البحث -٢

.أخالقیات بھا للمراقبة

البد من أن یرفق بالبحث موافقة لجنة األخالقیات بالمؤسسات : محررو المجالت العلمیة-٣

.العلمیة

بعد تقدیم ضمانات مراقبة المبادىء إالفال یجب التمویل : وكاالت التمویل والمنظمات-٤

.األخالقیة للبحث



١٧

ي الرسائل العلمیةاإلشراف عل) ٢(

ما        حتى یخرج أفضلإظھار المودة للطالب الباحث وتحفیزه باستمرار وتنمیة ثقتھ بنفسھ-١

البحثإثراءفيویبذل قصارى جھده هعند

ال یرھق كاھل بحیثالتوجیھ المخلص واألمین في اختیار وإقرار موضوع البحث-٢

دائرة اھتمام الباحث أو یكلفھ بعینة بحثیة ھائلة یمكن أن الباحث بموضوع بحثي قد ال یكون في 

.یتم البحث بدونھا

.التأكد من قدرة الباحث علي القیام ببحثھ وعلي مستویات التنظیر العقالني-٣

.معاونة الطالب في كیفیة البحث عن المعلومات والتزود بالمرجعیات المعرفیة-٤

.أثناء فترة البحثتدریب الطالب علي التقییم المستمر -٥

.عدم اإلقالل من شأن الطالب وتنمیة قدرتھ علي التفكیر العلمي-٦

.التخلي عن التكرار والنقل العامي بدون تحلیل للنصوص-٧

.بید الباحث في تعلم مھارات البحث العلمي خطوة بخطوةاألخذ.٨

في الشتراك التقییم الدقیق والعادل للبحوث سواء التي یشرف علیھا أو التي یدعي ل.٩

وأن یبتعد عن المجاملة و المحاباة أثناء الحكم على األبحاث العلمیة وأن . الحكم علیھا

.تسھم ھذه المناقشة في إثراء البحث والتعرف على نقاط ضعفھ وقوتھ

التأكد من توافر كافة وسائل األمان والوقایة إلجراء الدراسة.١٠

:الھدایا و التبرعاتقبولفيأخالقیات مھنة عضو ھیئة التدریس 

 صیة أو خأن یستغل وظیفتھ بقصد تحقیق منفعة شالجامعيال یجوز لألستاذ

لھ أن یتقاضى أجرا عن زال یجومن طالب علم كما ماديالحصول على كسب 

.یؤجر علیھا التيسیة اوظیفتھ األساختصاصفيعمل یدخل 



١٨



.التبرع

 ،یجب أن تكون الھدایا والتبرعات التي تتلقاھا الكلیة معلنة بشفافیة تامة

.واستخداماتھا معلنة

یجب أن یطبق موافقة السلطات العلیا ع

.من حكومات أجنبیة

ً

.تورطھ في مسائل تمس النزاھة أو الشرف



.ونشاطھا 



.شخصیة من أشخاص لھم عالقة بعملھم



وأن تطبقھا بكل دقة، ویجوز أن تدمج ھذه السیاسة في میثاق أخالقیات 

.المھنة إن وجد بالكلیة وما إلى ذلك من أخالقیات

:تجاه طالب العلمالجامعيأخالقیات ا الستاذ 

:األنشطة الطالبیةفيأخالقیات مھنة عضو ھیئة التدریس -أ
العلميعلى التدریس و على البحث الجامعيال یقتصر دور األستاذ 

:یئة مثلخدمة المجتمع و الحفاظ على البفيمشاركتھ 

.إعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة و المتنوعة-

-

.األسر الطالبیة

.التعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلھا-

عن طریق القدوة الرأيعن الحوار و التعبیرفيالعمل على نشر الروح الدیموقراطیة -

.أو السلبیةاالنطواءو تشجیع الطالب على المشاركة اإلیجابیة المشروعة و عدم 



١٩

.الجماعيالعمل على خلق روح الفریق و العمل -

.بین الطالبالبیئيالوعينشر -

.یةمحو األمیة و القوافل الطبفيتشجیع الطالب على المشاركة المجتمعیة كالمشاركة -

تنمیة العالقات االجتماعیة مع الطالب، وتوظیفھا في البناء الخلقي القویم لھم-

تقییم الطالب وتنظیم االمتحاناتفيأخالقیات المھنة -ب
:یجب أن یلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئولیات والسلوكیات األساسیة 

•

.المسار أو تدعیمھ حسب الحالة 

• )

) ( أو ) 

.لتعلیمیة الحاالت حسب السیاسة المتبعة في المؤسسة ا

•ً

.ًتحصیلھ، وقادرا على فرز مستویات الطالب حسب تفوقھم 

.توخي الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان •

ًمنع الغش منعا باتا ومعاقبة الغش والشروع  فیھ • ً.

.االمتحانات بما یھئ الفرصة لتطبیق الحزم والعدل في نفس الوقت تنظیم•

.ال یجوز إشراك األقارب في امتحانات اقاربھم •

.ال یسند تصحیح الكراسات اال الشخاص مؤھلین ومؤتمنین •

تراعى الدقة التامة في تصحیح كراسات اإلجابة، مع المحافظة على سریة األسماء، ما لم •

.یر ذلك یكن النظام یسمح بغ

.تنظیم عملیة رصد النتائج بما یكفل الدقة التامة والسریة التامة •

.تعرض النتائج على لجنة الممتحنین دون كشف األسماء إلتخاذ قراراتھا •

.تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر واحد •

.ّالسماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم، مع بحث التظلم بجدیة تامة •



٢٠

ًویم التراكمي كلما كان ذلك ممكنا تحقیقا لدرجة أكبر من العدالة یطبق التق• ً.

: خدمة الجامعة و المجتمعفيأخالقیات عضو ھیئة التدریس : سابعا 

عضو ھیئة التدریسال ینفصل دور 

األخالقیة قبل الجامعة والمجتمع عضو ھیئة التدریسوتتلخص مسئولیة ، للجامعة والمجتمع

:یليفیما 

-

ّ

. ھ من مھامإلی

-

. مدرسین مساعدین أو معیدین أو أعضاء ھیئة التدریس األقل في الدرجة الوظیفیة

عضو ھیئة التدریسو

.ًفي واجبھ ومتخلیا عن مسئولیتھ ًفي قسمھ یكون مقصرا 

.أن یكون واعیا بقیم المجتمع و راعیا لھا-

-

التيتزویدھم بالخبرات فيویتمثل ذلك ، مواقفھ المختلفةفيو یعملون 

.شخصیات مواطن المستقبل

على عضو-

.عضو ھیئة التدریسالكتب وھي قضیة شائكة ، ربما تحتاج لشجاعة المسئول قبل 

-

.بما یحقق الحفاظ على المال العام 
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-

.التعدیل 

-

.على الصالح العام ، وان یتجنب المجامالت التي تھدد الصالح العام 

ًإذا تول- ً

.وجھ في حدود قدراتھ 

.یحتاجھا المجتمعالتيأن یحرص على إعداد الطاقات البشریة -

.أن یحرص على  تنمیة األبحاث التطبیقیة و ربطھا بسوق العمل-

.سوق العملیحرص على تقویة الروابط مع المؤسسات اإلنتاجیة ب-

:التعامل مع الزمالءفيأخالقیات عضو ھیئة التدریس 

.                                                                           متبادلاحترامأن یتعامل مع زمالئھ بثقة و -
.                           أن یحترم المرتبة العلمیة-
.شاد لزمالئھأن یقدم النصح واإلر-
.أن یحرص عل التعاون والتبادل العلمي-
.أن یحافظ على المشاركة الوجدانیة والدعم المعنوي-
-

.أو العمر أو الدینعلى أساس النوع
)والشخصیةالمھنیة(أن یقدم المساندة الفعالة لحل المشاكل المتنوعة -
.أالجتماعیھأن یعظم  القیم اإلیجابیة ویوطد العالقات-
.أن یلتزم بالصدق واألمانة مع الزمالء-
.زمالءأن یحرص على مصلحة ال-

الطالب الجامعيأخالقیات

ًینبغي.١ ً

ًونسبا وصالحا ً.

. للطالب أن یتواضع للعلم فبتواضعھ یدركھ و أن یصبر على التعلیمینبغي.٢



٢٢

.ه ویقبل قولھأمورفيأن ینقاد لمعلمھ وان یشاوره ینبغي.٣

٤.

.بالقلیل مع تمكنھ من الكثیر وال یحمل نفسھ ماال یطیق مخافة من الملل 

٥.

.علمیة التي سیحملھا بعد التخرجیحترم الشھادة ال

٦.ً

.ویتعایش معھم

٧.ً ً ً

ً.علمیاواالنتفاعحریصا على النفع 

ًآال.٨

.السلیموالذوق

٩.

.فیعمل على صیانتھا وحمایتھا من التلف

.من خبرات أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وتجاربھم العلمیةاالستفادة.١٠

یدرسھا ویحرص على تحصیلھا، وأن یواظب على حضور التيأن یھتم بالمواد .١١

.وقتھافيالعلمیة والبحثیة بوجباتھ، ویقوم أوانھافيالمحاضرات النظریة والعملیة 

١٢.

.یستفید منھا زمالؤه

وال إعادة طبع أإللكترونیھفكریة فال یسمح بنسخ البرامج حقوق الملكیة الاحترام.١٣

.مؤلفھكتاب بدون إذن

أخالقیات وآداب اإلداریین 

:ىألبعاد األخالقیة التي لھا داللتھا في سلوك اإلداري التربوا

.لكل قراراتھ وأفعالھأساسیاًومصالحھم محورا الطالبأن یجعل •

.وإخالصمانة وصدق أبدقھ وأن ینجز مسؤولیاتھ المھنیة•

أن یحافظ علي مواعید العمل وأتباع اإلجراءات في حالھ الغیاب•

أن یخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظیفتھ •

أن یتعاون مع زمالءه في أداء الواجبات أالزمھ لتأمین سیر العمل •

یجب المحافظة علي سریھ تداول الوثائق والمستندات  •



٢٣

.لكل األفرادواإلنسانیةمدنیة أن یدعم ویحمي الحقوق ال•

.أن یحترم ویطیع الدستور والقوانین واألنظمة المعمول بھا في مجتمعھ •

•

.التربوي

.ًأن یسلك سبال مالئمة ومناسبة لتطویر وتصحیح القوانین والسیاسات التربویة•

/ ب استغالل مركزه أن یتجن•

.مجاالت سیاسیة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو أیة مجاالت أخرى

•

.معترف بھا

•

.النمو المھني

:المصادر العلمیة

 :

.م٢٠٠٨

 صالح عبد السمیع/ أحمد البغدادي         د / دالعلميأخالقیات البحث
 وأخالآدابمحاضرات : عفیفيصدیق محمد

.م٢٠٠٥الجامعات، 

بنین جامعھ الزقازیق-كلیھ التربیة الریاضیة: میثاق أخالقیات المھنة.

بنات جامعھ بورسعید –بنین -كلیھ التربیة الریاضیة: ي خالقالمیثاق أال

حو میثاق ن"الجامعياألستاذ –أخالقیات الطالب فيمحاضرات : محمد عزت عبد المنصف

.م٢٠٠٨، جامعة طیبة، المدینة المنورة، "أخالقي

م والئحتھ التنفیذیة٢٠٠٢لعام ٨٢قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم.

 ١٩٧٢ًلسنة ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم

:التالیةًطبقا للمواد. م٢٠٠٦الرابعة والعشرون المعدلة، 

) ٩٥مادة (



٢٤



ث

.واإلشراف علي المعامل وعلي المكتبات وتزویدھا بالمراجع

) ٩٦مادة (



، عـلي بثھا فـي نـفـوس الطـالب

.شئونھم االجتماعیة والثقافیة والریاضیة

) ٩٧مادة (

والمحاضر والبحوثـام داخــل قــاعـات الـدروس أعضاء ھـیئة الـتدریس حـفـظ الـنـظیتولى

.بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظھ 

) ٩٨مادة (



و

.فیھ وما حققھ القسـم مـن أھدافالجاریةالنشاط العلمي والبحوث 

) ٩٩مادة (

 عـلي أعـضاء ھـیئـة الـتدریس

.وعـلیھم الـمشاركة فـي أعمـال الـمؤتمرات العـلمیة للقسم وللكلیة أو المعھد، فیھا

) ١٠٠مادة (

٢٦١٩٥٤

، بشركات المساھمة وشركات التوصیة

 ،

ص لھ من ذلك خبرة في تخصصھ العلمي غـیر أوقات العمل الرسمیة بشرط أن یكسب المرخ

معوبشرط أال یتعارض ھذا الترخیص

، واللوائح المعمول بھا في مـزاولة المھنة

المجلس االعـلي للجامعات، وال یـكـون الـتـرخیـص فـي مـ
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أو 

.خبیرا أو غیر ذلك

) ١٠١مادة (

 ال یجـوز ألعـضـاء ھـیـئة الـتـدریـس الـقـیام بعـمل مـن أعمال الخبرة أو إعطاء إستشارة فـي

.موضوع معین إال بترخیص مـن رئیس الجامعـة بناء علي إقتراح عمید الكلیة 

) ١٠٢مادة (



عـلي ما یعـطي بھـا مـن دروس إال بترخیص من رئیس الجامعة بـنـاء علي مـوافـقـة مجـلس 

ویشترط للترخیص في ذلك أن یكون ، الـكلیة أو المعھد بعـد أخـذ رأي مجلس القسم المختص 

) ١٠٣مادة (



.مقابل

)١٠٤مادة (

لواغ

دھذه الوظیفة، ولرئیس الجامعة 

.القیام بھ یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن أدائھا


