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 مة عميد الكلية مقد
 ومدير المشروع 

 

 

 

ضــرورأ أساســـية مـــن ضــرورات تأســـيس وت ـــوير الميثااااأل اقي  ااا  يمثــل 
المؤسسـة الجامعيــة ا خاصـة إذا تــذكرنا أن رسـالة األســتاذ الجـامعى هــى رســالة 

 أخالقية ا إلى جانب كونها رسالة تربوية وتعليمية .

ثابـة الوثيقـة التـى يلتـزم يكـون بم صياغة ميثاأل أي   من هنا تأتى أهمية 
ـــــة                      ـــــة التعليمي ـــــًا ومرشـــــدًا لكافـــــة أ ـــــراف العملي ـــــع ا ويكـــــون هادي بهـــــا الجمي

[ ا فضاًل عن انه يحافظ على التقاليـد  اإلدارة العليا ، اقساتذة ، العاملون ، الط ب] 
ـــو ـــة الحق ـــع كاف ـــظ للجمي ـــة ا ويحف ـــة الراقي ـــيم األخالقي ـــة ويصـــون الق ق الجامعي

سـعيا إلـى خلـق   يحقاأل الييةاة الثقاةياة الم ةماة لج تااب واإلياداع والتقاد والواجبات بمـا 
 . الحريةو  العدلو  الحبمجتمع جامعى تسوده قيم 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدى السبيل
 

 عميد لكلية   
    

 أ.د عماد مييمر
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 مقدمة 
 للمشروع المدير الت فيذى
 

يددي  هدب بابةبدة ر دةج اجيضد  يمدع ايابادة ادن الابدةد   هذا الدليل الذى بين
بالقباادددد الضةادددة الامدددلادم ادددن القددديع اوالريدددة التبييدددة بالجقيضدددة باللددد  يدددلع اللباقددد  ايددد  
االحلكددةع رلي ددة قدد  رداجم الضلرددةي اوتمددةتية باباي ددة الاتةتاددةي بالا ددكلي اللدد  لت دد  

داجيدة بأامدةء هيادة اللددجي  بين أامةء أمجم الكيية باة لماه ان ريدةداي أك ةديايدة باد
 بال ياة الاضةبتة بالي ةت اوداجى بال لب بالضاةل. 

بال ددددد  اددددن رصددددداج هددددذا الايبددددة  اوالرددددب قدددد  دليددددل ا بددددب  بالدددددابل بددددين 
او ددددجا  الاضتيددددة هدددددب الل كيددددد ايددددد  مددددجبجم االللدددددتاع باللقيددددد ب دددددذ  الابددددةد  بالقباادددددد 

باللمةاح بين هدذ  او دجا  باد دةاة ال دضبج بةلجمدة  اوالرية حل  لمبد جبح االتلاةء
 البظيف  بيت ع ااة يتضك  ب كل رييةب  اي  االجلقةء بةوداء الا ت 

بيضدد بيدبد ايبددة  أالردب الفد  اييدده با بدب  بالددابل بددين يايد  قادةي الضاددل 
اليددددةاض  بابةبددددة لببيدددد  بلقتددددين ليمددددباب  اللدددد  امددددلقجي قدددد  ر ددددةج الضاددددل اليددددةاض  

 للي  اللقةليد باواجا .الاصجى 

برددد حددةبل قجيدد  ااددل الايبددة  اوالرددب الددذى مددع تاددلء اايصددين اددن كةقددة 
اورمةع برةابا بضقد بجش اال لألرمدةع حلد  لدع االمدلقجاج ايد  ال دكل الت دةا  ليايبدة  
،بيلايت الايبة  الحةل  ب ته يبمح الحقب  بالبايبةي لكل ان القيدةداي الضييدة بأامدةء 

جي  بال ياددة الاضةبتددة بال ددلب باوداجيددين ، كاددة يلايددت ببيددبد ايبددة  أالرددب هياددة اللددد
تبا  لبضض البدجاا  ، قادبله هتدة  ايبدة  أالردب ليضدةايين بضيدع الدتف  بمادج ليضدةايين 

 بضيع االيلاة  باالالع باليغجاقية باللةجيخ .
 .واهلل نسأل أن التوفيق والسداد 

  محمد سعيد ايو الييرأ.د 
 ير الت فيذى لوحدة الجودة يالكلية ولمشروع التطوير المستمر والتأهيل ل عتماد المد
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 دليل أي  ــيات المه ــــة 
 لكلية اآلداب ـ جامعة الز ازيأل

 
 مقدمــــة          

رجاج ابابي  أالرية ليضيبع االيلاةاية باوتمةتية ال ُيضد ان ربيل اللج  الضيا   رن بم  باد
تاددة لصدددج الابابيدد  اوالريددة للضبددج اددن ، أب امددلكاةاله   ليال يبددةي الاظ جيددة ليضيددع االيلاددةا . باد

ردجا  بباددد  الا دددلغيين بدددةلضيع االيلادددةا  وهايدددة الددددبج الدددذى ياكدددن أن يقدددبع بددده البحددد  الضياددد  
االيلاددةا  اددن ي ددة ، بلا ددبجم هددذا الدددبج اددن ي ددة أاددجى . اواددج الددذى يمددليتع بمدد   الاضددةييج 

القبااد الاتظاة ل ذا الضال الا ع. الذى لليدةبت مبدةج  حددبد الايلاد  اوكدةديا  بالاضجقدة بالابةد  ب 
الضياية للالد رل  ايةل الميةمةي الضةاة ، بلتفيدذهة ، ببةللدةل  رلد  ت دة  اصدةلح الددبل بال دضبب 

. 
ال  لضجمي الا تة لا ج ي دد اكةتل دة أب أبمدة   –اةدم  –بلصدج الابابي  اوالرية 

ا لغيين ب ة ، مباء يةء هذا الا ج ان يةتب ربى ميةمدية اةجييدة أب مدي ة ميةمدية ، أب ردبى ال
ارلصةدية داايية ، يكبن ان   ت ة لقييدد حجيدة البحد  الضياد  ، أب رمدةءم امدلادااه ، أب امدلغلله 

االيلادةا  ، للحقي  اصةلح لجقم ة غةلبية الياةاة اوكةدياية ، أب لجى قي ة ل ديداه لاكةتة الضيدع 
 ، أب ريداه اي  حجية الا لغيين به .

ان هتة قإن الابابي  اوالرية لصدج ات لرةه ان ابدأ امابلية الضةلع أب البةح  ببايةه ق  
 البري تفمه بابدأ الاحةمبة االيلاةاية بق  اباي ة ااةجمةله .

 تعريف اقي أل          

لصج  الصحيح باة هب اللصدج  الا د  رن أبم  لضجي  لألال  هب أن تضج  اة هب ال
، بع أن تفضل اة هب صحيح ، باوال  ه  القبااد الحةكاة ليميب  اوتمةت  ، بالاي  هب  ضبج 

 الاجء ب ته امؤبل أاةع مايج  ااة ييب أن يفضل".
 تعريف الميثاأل اقي             

االللدتاع ب دة أبتدةء ااةجمددة  هدب ايابادة القديع الضييدة اللد  لمدض  اليةاضددة بالضدةايبن ب دة رلد 
الضال ، بيلع صيةغل ة ب ميبب " ييب " أب " مدب  تيلدتع " أب " يحظدج" أب ادة  دةبه ذلد  . بيحددد 

 الايبة  القبااد البايبة ق  الميب  الالبر  بق  الميب  الاحجع أيمةه.
يج ذلدد  اللتظدديع الاددةة لابددجم اوتمددةن باددة يضاددل ايدد  لكددبين المددابــالقيم العليــا بيقصددد 

االيلاةا  ، بلبييه الميب  ق  الابار  الااليفة بق  الاضةييج المةادم قد  الايلاد  . بابدةل ذلد  
ردددديع الصددددد  قدددد  القددددبل باواددددلة قدددد  الضاددددل باواةتددددة. بهتددددة  قددددج  بددددين القدددديع الجبحيددددة بالقدددديع 
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ادب ال داة االيلاةاية ، قةوبل  لملاد ان الدين بالبةتية لملاد ان البقةقدة المدةادم بادن اجاحدل ت
 باة يليقة  ان لجبية بان الضةداي باللقةليد المةادم .

باليةاضة اي  بيه الاصبة بةالبةجهة اؤممة ذاي دبج لضييا  بلتبيجى بلجببى امابلة 
تاددة أيمددةه قدد  ميةمددةل ة بقدد  كددل اددة لددداب رليددده .  اددن ت ددج اواددل  لددي  ققدد  قدد  ااةجمددةل ة باد

اوداء ، بامددابلة أيمدددةه ادددن لتايدددة االللدددتاع الايقددد  بدددين  اليةاضددة امدددابلة ادددن االللدددتاع الايقددد  قددد 
 ال لب .

بيكبن ان الافيد ليغةية أن لم  اليةاضة اياباة الاضةييج اوالرية  الل  ليلتع ب ة بليتع 
ب ة الضةايين ب ة ق  ايبة  اكلبب يلمدان ليد  الاضدةييج بيكدبن اجيضدة باج ددا ل دع يايضدة بأمةمدةه 

 ةمبل ع .للقييع ميبك ع أب لاح
 اقي أل الجامعية         

لكان أالريةي اومدلةذ اليدةاض  قد  ايابادة ادن اضدةييج المديب  الجمداية بغيدج الجمداية 
 الل  يملادا ة اوملةذ بالضةايبن اجيضةه يج د ميبك ع أبتةء أداء بظةاف ع.

الا تة بيلمان رةتبن لتظيع اليةاضةي الحةل  ادداه ان التصبة الا اة ب  ن أالريةي 
 ، بلكن لي  التصبة بحدهة غيج كةقية بان هذ  التصبة:

   علــى أعضــاء هيئــة التــدريس التمســد بالتقاليــد والقــيم  ( ايدد  أتدده "96لددتة الاددةدم
األصــيلة ا والعمــل علــى بثهــا فــى نفــوس ال ــالب ا وعلــيهم ترســيخ وتــدعيم االتصــال 

قافية والرياضية من خالل المباشر بال الب ا ورعاية شئونهم االجتماعية والفنية والث
 الريادأ ونظم األسر "

   ــزرى الشــرف ويمــس النزاهــة يوجــب عــزل ( ايدد  110لددتة الاددةدم " أن كــل فعــل ي 
 عضو هيئة التدريس من وظيفته ".

   أنه ال يجوز ألعضاء هيئة التـدريس أن يشـتغلوا بالتجـارأ ( اي  110لتة الاةدم "
عى ا أو أن يجمعـوا بـين وظيفـتهم وأى أو أن يشتركوا فى إدارأ عمـل تجـارى أو صـنا

 عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة".
 ماذا  ستفيد عموما من االلتزا  يأي  يات المه ة ؟

الميثــاق األخالقــي هــو دليــل يرجــع إليــه الجميــع للحكــم علــى تصــرفاتهم أو عنــدما تســود 
 الخالفات بينهم ا وااللتزام بأخالقيات المهنة بصفة عامة يؤدى إلى :

  لحمدددين الايلاددد  بصدددفة اةادددة ، حيددد  لقدددل الااةجمدددةي غيدددج الضةدلدددة ، بيلالددد  التدددة  بلكدددةقؤ
الفددجة ، بييتدد  كددل ااددج  باددجم ي ددد  أب ييقدد  يددتاء لقصدديج  ، بلمددتد اوااددةل لألكبددج كفددةءم 
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باياددة، بلبيدده الاددباجد لاددة هددب أتفدد  بلمددي  الاتددة  ايدد  الاحلددةلين باالتل ددةتيين بال فيييددين ، 
 أاةع الايل دين ، كل هذا بغيج  يلحق  رذا اللتع الياي  بةوال . بللم  الفجة

  يداع الجمة باالملقجاج االيلاةايين بين غةلبية التة  ، حي  يحصدل كدل ذى حد  ايد  حقده
بيمبد الضدل ق  اللضةالي باومتةد بلبتي  البجبم ... رلخ ، بكل ذل  ييضل غةلبية التة  ق  

 حةلة جمة باملقجاج .
 لبياة الابالية لجبح الفجي  بتيةدم اوتلةيية ، ااة يضبد بةلفةادم اي  الياي .ياي  ا 
 .يتيد بقة الفجد بتفمه ببقله بةلاتظاة بالايلا  ، بيقيل القي  باللبلج بين اوقجاد 
   يقيدددل لضدددجيض الاؤممدددةي ليا دددج ون الااةلفدددةي لقدددل باليدددجااع لقدددل بالاتةتادددةي  لقدددل حيددد

 لذى هب أباله بأايجاه رياة أالرية.يلام  الياي  بةلقةتبن ا

  يت ج جبح الملع الدااي  لدى الفجد الذى يتضك  بدبج  اي  لاةم  الياةادة بلحقيد  أهدداق ة
 ب كل رييةب .

 وعلى مستوى الجامعة ا فإن االهتمام وااللتزام باألخالق يفيد فيما يلى:
 االم ةع ق  لحمين الايلا  اليةاض  كيه. -

 لية لجبح الفجي  بتيةدم اوتلةيية.لدايع البياة الابا -

لحفيددت الالضددةايين رلدد  الييددبء قدد  لضددةالل ع رلدد  الي ددةي الايلتاددة أالريددة قةلااةجمددة  -
 الييدم ل جد الااةجمة المياة ان مةحة الضال.

  يب  الجمة االيلاةا . -

  ضبج اومةلذم بال لب بةلبقة بةلتف . -

 ل اين اليةاضة مد الااة ج بدجية كبيجم. -

يع ادددا ادن البدجاا  اوادجى ابدل بجتدةا  اللتايدة الب دجية د بدجاا  اليدبدم ال دةاية د لددا -
 بجاا  اللا ي  االملجاليي .

 االللتاع بةل جاية بالبضد ان الااة ج لااةلفة القةتبن. -

 اللقييل ان اللبلج بالمغب  بلحقي  الملع التفم . -

اقت بددةلاي بد بلددي  بةلتفددة  الجمددة االيلاددةا  تلييددة لبيددبد الضدددل بجبدد  الدددال بالحددب  -
 بال ييية .

 لباقج قجة الكةقاة بين التة  بحمن املاداع الاباجد بابلضةد االتل ةتيين. -
 اقي  يات العامة قعضاء هيةة التدريس         
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لبيد الضديد ان القبااد اوالرية الل  لحكع ميب  باليةهةي أامدةء هيادة اللددجي  مدباء 
يديع ال دلب أب البحد  الضياد  أب او دجا  ايد  الجمدةال ، أب قد  ق  ايدةل اللددجي  أب لق

وسـوف يـتم عرضـها فيمـا ر ةج التاةلة باو جا  اي  اوت  ة ال لبية باداة الايلا  .
 :يلى 

 أوالً : أي  يات عامة لكل أعضاء هيةة التدريس ومعاو يه  ، وتتمثل ة  :

اددن الحقيقددة بامددلباةج البرددي  الامددابلية اومةمددية لضمددب هياددة اللدددجي  هدد  البحدد  -1
للتاية بلحمين كفةءله الضياية بالضايية ااة يمةاد  اي  ت دج الاضجقدة ايلتادة بةالاةتدة 

 الضياية بالجؤية التقدية.

يكبن ل لبه القدبم الحمتة قيحلجا ع بي يض ع اي  البح  الضيا  بيم  ل ع أقمل  -2
 يملغي ع ب ى  كل ، بيبذل رصةجى الاضةييج الضياية بالبمةال اللكتبلبيية الحديبة، بال

ي د  للحقي  الميب  اوكةديا  الاجغبب بيلحدجى الضددل قد  لقدبيع  لبده بي يد  ل دع 
 الظجب  ليتاب الاضجق  بالايق .

يحلجع امب هياة اللدجي  تالء  بيلضةبن اض دع بال يلضصدب مددهع بلكدبن أحكةاده  -3
 ابمباية ليةه ع .

ح بالقباتين باواجا  اليةاضية الل  ال للضةجض ا  يجاا  أامةء هياة اللدجي  اليباا -4
الحجية اوكةدياية بيحةقظبن اي  حق ع ق  التقدد بيض دبن االهلادةع اوبل لاؤممدةل ع 

. 

الضاددل ايدد  ل ددبيج الايلادد  اددن اددلل البحددب  الضيايددة بلضتيددت الف ددع  الضددةع ليحجيددة  -5
 اوكةدياية.

ةييج اليةاضيدددة باوادددل  الضةادددة يكدددبن امدددب هيادددة اللددددجي  ايلتادددة قددد  مددديبكه بةلاضددد -6
  الاتببقة ان اوديةن بالبقةقة المةادم ق  الايلا  .

دجا  رملجالييية بجؤية بجمةلة اليةاضة بالكيية باوياةن ب ة بالضال اي  لحقيق ة  -7 ق ع باد
. 

اومدد ةع الفةاددل قدد  راددداد بل ددبيج الا ددة البحبيددة بجؤيددة بجمددةلة القمددع الضيادد  الددذى  -8
 يتلا  رليه.

لفةت  باوالة ق  أداء جمةلله البحبية باللضيياية ب د  الت بض بةلاملبى الضيا  ال -9
 ليكيية بالقمع.
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الضال اي  لتاية ريع االتلاةء رل  اليةاضة بالكيية الل  يتلا  رلي ة بضيددا ادن اوهدباء  -10
 بالاصةلح الذالية.

بل بيجهددة اددن اددلل االللددتاع بددةليبااح بالقددباتين بالددتظع اليةاضيددة بالضاددل ايدد  لدددايا ة  -11
 الا ةجكة الفةاية بالاتظاة .

الحددجة ايدد  لابيددل اليةاضددة بالكييددة قدد  الاحةقددل الضيايددة بالبحبيددة لابدديله ا ددجقة اددن  -12
 حي  اوداء بالميب .

حمددن امددلاداع اوصددبل بالابيددبداي الاةديددة بةلكييددة بالقمددع بادددع امددلغلل ة قدد  غيددج  -13
 اوغجاض الااصصة ل ة.

دباي بالددددبجاي ببجش الضادددل الكلمدددةب الا دددةجاي اوداجيدددة الحدددجة ايددد  حمدددبج التددد -14
 بالبحبية باللضيياية.

 االالتة  ان أى قضل يتجى ب ج  امب هياة اللدجي  ق  داال اليةاضة باةجي ة. -15
بييددب أن للمددع  اصددية أامددةء هياددة اللدددجي  بال ياددة الاضةبتددة بمدداةي ال اصددية  -16

 اآللية : 

 .االالتات بةلتف  ق  غيج لكبج 
 ية بةاليةج اليغدة الاتةمدبة باالمديبب اللاد  مدباء قد  الكلةبدة أب قد  ال دجح أب الضتة

 اللضةال ا  اآلاجين.

 .مب  التف  بالببةي االتفضةل  بالقدجم اي  رداجم االتاةي باحلباء اآلاجين 
 .را ةء القدج اللتع ان االهلاةع بةلتالء بال لب بالضةايين 
 ةاالملقةاة بالصد  باواةتة باالال 

ويمكن أن نجمل فيما يلى أخالقيات المهنة فى المجاالت المختلفة لعضـو هيئـة التـدريس 
 والهيئة المعاونة :

 ( أي  يات المه ة ةى التدريس :1) 

 أخالقيات المهنة فى مجال التدريس تتضمن أن يلتزم عضو هيئة التدريس بما يلى  :
ذا أجاد الليبيد قييدب أن ي يد  ايد  لبصي  الاقجج بققةه لاضةييج ال ياة القباية لييب   دم باد

 لبصي  اقجج  ق  بضض الكلب القياة ق  اللاصة .

يجاادددد  قدددد  لبصددددي  اقددددججم أن يكددددبن اجلب ددددة بةلبجتددددةا  الددددذى يتببدددد  اتدددده بأن يتددددةرش  
 اللبصي  ا   لبه .
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ان يكددددبن صددددةدرةه قدددد  اددددجض لقجيددددج الاقددددجج بأن يددددلضيع التقددددد الددددذال  بيمددددلفيد اددددن اآلجاء  
مدددباية بالبتدددةءم ليدددتالء بال دددلب قددد  الاقدددجج بيحددددد بتدددةء ايددد  ذلددد  يباتدددب القدددبم الاب 

بالمددض  قدد  الاقددجج كاددة يبددين الابمددباةي اللدد  لددع يددلع لدجيمدد ة باومددبةب الابمددباية 
 لذل .

اللحمدديج الييددد لاةدلدده ادد  االحة ددة الباقيددة بامددليدال ة بامددلحدبةل ة ليكددبن الاكتددة اددن  
 يه للدجيم ة اي  أقمل بيه .الاةدم بةلقدج الذى يؤه

 اي  جبح اللتةق  بين ال لب بل ييض ع باالاذ ب يدي ع تحب اللفب  باوبدا . 

أن ييلددتع بةمددلاداع برددي اللدددجي  امددلادااة ييددداه بباددة يحقدد  اصدديحة ال ددلب باليةاضددة  
 بالايلا  .

ل، باللفكيددددج أن يحلددددجع ردددددجم ال ةلددددب ايدددد  اللفكيددددج ، بأن ي دددديضه ايدددد  اللفكيددددج الامددددلق 
 الات ق  بيحلجع جأيه الابت  اي  امةتيد احددم.

أن يحجة اي  التاب الاضجق  بالايق  ل لبه باضةبتيه بي يض ع ايد  اللفكيدج الامدلقج  
 بالات ق  .

أن يلددددةب  أداء  لبدددده ب ددددكل اتددددلظع ، بأن يلدددديح تلددددةا  الالةبضددددة ل لبدددده بلددددذبى ال دددد ن  
 ليلصج  بتةء ايي ة .

تابذية ليقيع الديابرجا ية ق  حجية الفكج بحجية الجأى بحجية اللضبيج بالامةبام ، أن يكبن  
 بأن يمض  للتاية هذ  القيع ق   لبه .

 أن يبيه  لبه اللبييه المييع ب  ن اصةدج الاضجقة بأباية الاضيباةي باجاي  الدجامة . 
 دبن أيج.أن يالت  ان اا ةء الدجب  الاصبصية لحي أى اما  ب يج أب ب 
 ( أي  يات المه ة ةى تقيي  الط ب وأعمال االمتحا ات  :2)

أخالقيــات المهنــة فــى مجــال تقيــيم ال ــالب وأعمــال االمتحانــات تتضــمن أن يلتــزم عضــو 
 هيئة التدريس بما يلى  :

أن لمددلبق  البجرددة االالحةتيددة كةقددة البيةتددةي الا يببددة   الكييددة بالقمددع د الفجرددة بالاددةدم د  
 جيخ بالدجية .. رلخ (.اللة
 أن لكبن لضيياةي االالحةتةي بامحة   ايبةجيةه د االيةجيةه .. رلخ (. 
 أن لبم  أاةع كل مؤال الدجية الاةصة به . 
 اال لبيد أا ةء ق  كلةبة البجرة االالحةتية. 
 أال ي لج  ق  بم  االحةن لاةدم يالحن قي ة أرةجب له   حمب القةتبن(. 
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قدد  أااددةل االالحةتددةي   الكتلددجبل ( قدد  قددج  يلبايددد قي ددة أرددةجب لدده   حمددب  أال ي ددلج  
 القةتبن (.

لضجي  ال دلب بلتبدي  ع رلد  اقببدةي الغدش اللد  للدجابح بدين قصدل مدتلين بالجمدبب قد   
 الاةدم ابم  الغش.

لدددبا  الضددددل باليدددبدم قددد  لصدددايع االالحدددةن ليكدددبن الا ددديةه اددد  ادددة يدددلع لدجيمددده بادددة يدددلع  
 يه بةلفضل ، بالقدجم اي  اللاييت بين املبيةي ال لب حمب لفبر ع .لحصي

 لبا  الدرة بالضدل باللتاع التظةع باالتمبة  ق  ييمةي االالحةن . 
 ات  الغش اتضة بةلة باضةربة ان يقبع بةلغش أب ي ج  ق  ذل  . 
اومداةء ، ادة  يجاا  الدرة اللةاة ق  لصحيح كجامةي اويةبة ، ا  الاحةقظة ايد  مدجية 

 لع يكن التظةع يماح بغيج ذل .
 لتظيع اايية جصد التلةا  باة يكفل الدرة اللةاة بالمجية اللةاة . 
 لضجض التلةا  اي  ليتة الاالحتين دبن ك   اوماةء اللاةذ رجاجال ة . 
المدداةح باجايضددة التلددةا  حددةل بيددبد أى لظيددع ، ادد  بحدد  الددلظيع بيديددة لةاددة بلصددبيب  

  ةء رن بيدي باا ةج صةحب ال كبى بذل  بلحجى الدرة بضد ذل .اوا
 ( أي  يات المه ة ةى اليحث العلمى والتأليف:3)

يضددددد البحدددد  الضيادددد  جكيددددتم أمةمددددية قدددد  اللضيدددديع اليددددةاض  يتبغدددد  احلجاا ددددة بداا ددددة ايدددد  
الصدددضيدين الفدددجدى بالاؤممددد  ، بيلضدددين ايددد  أامدددةء هيادددة اللددددجي  باضدددةبتي ع االللدددتاع 

الريةل دددة ، لدددذا قدددإن البةحددد  الضياددد  لقددد  اييددده بضدددض الامدددابليةي اوالريدددة باييددده أن ب 
يلحال هذ  الامؤبلية بييلتع ب ة لية  ايلاضه بأاله بلية  تالاه ق  الضال بالضةايين اضه 

 ق  ايةل البح  الضيا  بلية  ا تة البح  الضيا .
 تأليف ما يلى  :وتتضمن أخالقيات المهنة فى مجال البحث والعلمى وال

 لبييه البحب  لاة يفيد الاضجقة بالايلا  باوتمةتية كةللتاع أالرب أمةم  بحكع بظيفله 
ق  ايةل اللجياة   لجياة الكلب ( ييب الحصبل اي  اذن امب  ان الاؤل  اوصدي   

 ليكلةب أب داج الت ج للجياة الكلةب.
  بأالرددب بادددع المدد ب ايدد  المددض  رلدد  اومددةقة قدد  ايددةل اللاصددة ك ددد  اتمددةت 

 ي بد اآلاجين.
لحدددي  البيةتددةي باوجرددةع الابيددبدم قدد  الاؤلفددةي كياددة أاكددن حلدد  يكددبن القددجاء بال ددلب  

 اي  ايع ب ة .
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 الاحةقظة اي  مجية البيةتةي مباء كةتي  اصية أب اةلية أب غيجهة . 
 رال قكج  باايه قق .اواةتة الضياية ق  لتفيذ بحببه باؤلفةله قل يتمب لتفمه  
ييب لدبا  الدردة قد  ليادية بي دةي التظدج الضيايدة لوادجين دبن اللحيدت االتلقدةا  قد   

 الضجض بق  ال بى أب الايبل.
ييددب لبمدديح أدباج الا ددلجكين بدرددة قدد  البحددب  الا ددلجكة باالبلضددةد اددن بمدد  اومدداةء  

 ليايةاية أب لياضةبتة .
 حةه ق  االرلبة .ييب أن يكبن الاصدج احددا ببام 
ق  او ةجم رل  الاجاي  لذكج الاجاي  ب اةتة لةادة ببدردة لاكدن ادن الجيدب  رلي دة بال لدذكج  

 اجاي  لع يلع املاداا ة رال بةالبةجهة رةااة رجاءم امةقية.
 القيم األخالقية فى مجال البحث العلمى لتخصصات علم النفس واالجتماع :

ف  بااليلاة    بأيمةه اليغجاقية ق  بضض الايةالي ق  بضض اللاصصةي ابل ايع الت 
 ( حي  ييب االللتاع باة يي  : 

  ،  اتدد ريدجاء البحدب  اللد  للمدان لحيدديلي احصدةاية يفمدل أن يقدبع بده البةحدد
ذا لدددع يمدددل   قيمدددتد ذلددد  رلددد  هيادددة أب  ددداة ياكدددن البقدددة بددده بال يليدددةبت دبج  باد

ة لفميج هذ  البيةتةي باتةر دل ة ق د  ال ياة أب ال اة اللحييلي اوحصةاية ، أا
 ان حلاية اال البةح .

  بق  يا  البيةتدةي الايداتيدة يجااد  الدردة بالصدد  باواةتدة اد  االبلضدةد لاةادة ادن
 اويحةء لياملقص  ات ع بةاليةبة.

  وهناد قيم أخالقية محددأ للبحـث العلمـى الت بيقـى الـذى يـتم إجـراءه علـى عينـة
أالريةي البح  الضيا  احلجاع حقب  اآلادجين بمجاا دع  لقلم  من البشر ا حيث 

بكددجاال ع مددباء أكددةتبا اددن الددتالء البددةحبين ، أع اددن الا ددةجكين قدد  البحدد  أع اددن 
الامددل دقين اددن البحدد  ، بللبتدد  ابددةد  أالريددةي البحدد  الضيادد  اةاددة ريالدد  " 

ة جكيتلددد  الضادددل اوييدددةب " ب " ليتدددب المدددجج" ، بهةلدددةن القيالدددةن ييدددب أن لكبتددد
االالبددددةجاي اوالريددددة اددددلل ااييددددة البحدددد  ، بهتددددة  بضددددض االالبددددةجاي بةلتمددددبة 

 ليميب  اوالرب للمان اآلل :
 Truthfulnessالاصدارية  -1

 Expertiseالابجم  -2

 Safetyالملاة  -3
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 Trustالبقة  -4

 Consentالاباققة  -5

 The Right Withdrawalح  االتمحةب  -6

 Digital Recordingاللمييل الجرا   -7

 Feedbackاللغذية الجايضة  -8

 False Hopeادع لتيي  اآلاةل  -9

  Vulnerabilityاجااةم ا ةاج اآلاجين  -10

  Exploitationاملغلل الابار   -11

  Anonymityمجية الاضيباةي  -12

 ولتوضيح هذه االعتبارات نفصلها على النحو التالى:
بامدلالة قد  يايد   البيةتدةي بلحييي دة بلفمديجهة   Truthfulnessالمصـداقية :  -1

التلةا  ات ة ، بق  رصداج اوحكةع الضياية ، بالحيةد الفكدجى ، بالليدجد ادن اوهدباء ، 
بالدرددة قدد  اللضبيددج ، بقدد  امددلضاةل الاصدد يحةي بالافددةهيع ، بقدد  االيددةج الضيتددةي ، 
بلصايع الليةجب الضياية، بق  الحظة الظباهج ، بق  لصبيج بدجامة البار  ، بق  

جاي ، بق  اللتبؤ بادى حدب  أب ادع حدب  الظةهجم قد  الامدلقبل اللحكع ق  الالغي
، بالتظجم رل  اوابج تظجم كيية ، باالتفلةح الفكجى بالتفم  بالاجبتة الفكجية ، بالتظجم 
رلددد  الاكل دددفةي بالحقدددةا  بالقدددباتين الضيايدددة ،بباةصدددة قددد  ايدددةل الضيدددبع االيلاةايدددة 

 يت ، بليتب الغجبجاي  ات ة تمبية بغيج ت ةاية ،بادع اللح
ييب أن يكبن الضال الذى لقبع به ق  البح  اتةمبة لاملبى   Expertiseالخبرأ :  -2

ابجلددد  بلددددجيب  ،بادددن ادددلل ق دددع التظجيدددة بالافدددةهيع الاجلب دددة بةلبحددد  باالمدددلضةتة 
 بةلابجاء بالالاصصين .

ادة اتدد ريدجاء بحد  أب ليجبدة ييدب أن ل ادذ االحلية دةي اللت   Safetyالسـالمة :  -3
بال لضددجض تفمدد  لا ددج يمدددى أب أالرددب ، بال لحددةبل لتفيددذ بحبدد  قدد  بياددةي رددد 
لكبن ا جم ان التباح  الييبلبيية ، اليبيدة ، االيلاةايدة ، أب الكيايةايدة ، كادة أن 
مدددلاة الامدددل دقين ادددن البحددد  ا ادددة أيمدددةه ، قدددل لحدددجي ع أب ل دددضجهع بةلايدددل أب 

 لضجم ع ليا ج ق  ابمب  بحب .
بتةء البقة هب الادال ليحصبل اي  بيةتةي دريقة ان أقدجاد الضيتدة ،   Trust الثقة : -4

بيدد ل  بتددةء البقددة  اددن اددلل اضجقددة أقددجاد الضيتددة أن البيةتددةي اللدد  يدددلبن ب ددة مددب  
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لكدبن مددجية بوغددجاض البحدد  الضيادد  ققدد  ، كاددة ييددب أال يمددلغل البةحدد  بقددة التددة  
 لبح  الضيا .الذين يقبع بدجامل ع ق  أى أغجاض مبى ا

ل كدددد دااادددة ادددن حصدددبل  ايددد  اباققدددة مدددةبقة ادددن الدددذين لدددبد  Consentالموافقـــة :  -5
الضاددل اض ددع اددلل قلددجم البحدد  ، رذ ييددب أن يضيددع اوقددجاد الاددجاد دجامددل ع أت ددع لحددي 
الدجامة ، كاة ييب الحصبل اي  اباققة الي ة الل  مب  يلع قي ة ل بيد  البحد    

 بتاجم اللجبية باللضييع د أبليةء اوابج ... رلخ(اؤممة اوحدا  د ال لب ب
التدددة  لددددي ع الحددد  قددد  اددددع  The Right Withdrawalحـــق االنســـحاب:  -6

الا ةجكة ق  البح  أب االتمحةب ق  أى بري ، بلذكج داااة أن الا ةجكين غةلبةه ادة 
يكبتددبن ال ددباين بييددب اضددةايل ع بددةحلجاع بأن البرددي الددذى ياصددابته ويددل بحبدد  

ت ع أن يقمب  ق  اال ماج أكبج جبحة بقةادم ل ع ، بل ذا المدبب ييدب أن للبرد  ياك
اتمحةب بضض الا ةجكين ، باوقمل ل  أن لبدأ بحب  ب كبج اددد ااكدن ادن اوقدجاد 
للمض ع لحي الدجامة ، بحي  ياكتد  االمدلاجاج اد  ايابادة كبيدجم كةقيدة للل كدد ادن 

 أن تلةا  بحب  ذاي اضت .
ال لقع بلمييل اوصباي أب اللقة  صدبج  Digital Recordingى: التسجيل الرقم -7

أب لصددبيج قيددديب دبن اباققددة كلةبيددة اددن أقددجاد الضيتددة  الامددل دقين( ، بأحصددل ايدد  
الاباققددة الامددبقة ربددل بدددء أى لمددييل ، بال لحددةبل امددلاداع مالي لصددبيج أب تددةرلي 

أن لدددددج  أن  يددددب صددددبي اابدددد م للمددددييل أصددددباي بحجكددددةي الامددددل دقين ، بال بددددد 
الاباققة بضد اللصبيج غيج اقببل ، بييدب أن يف دع البةحد  أن بضدض الامدل دقين ردد 

 يغيجبا ان ميبك ع ان لصبيجهع ااة يقيل ان اصدارية البح .
ــة :  -8 ــة الراجع رذا كددةن باقدددبج  را ددةء لغذيددة جايضددة ليامددل دقين  Feedbackالتغذي

الا دددةجكين بدددةللقجيج كدددةال ، بلكدددن  ادددن بحبددد  قةقضدددل ، ردددد ال يكدددبن باقددددبج  لتبيدددد
را ةا ع اياصة أب بضض الضبةجاي باللبصديةي ردد لكدبن ا ادة لددي ع بلفد  بدةلغجض 
الا يددبب ، با ددع يدددا أن لضددجض ايددي ع الصددبج باوصددباي أب التصددبة الا بباددة 
ليضبدددةجاي اللددد  رةلبهدددة امدددبقة ربدددل الت دددج ، حلددد  ال يلضدددجض الامدددل دقبن وى مدددجج 

بمدددبب لفمددديج  لادددة ردددةلب  أب قضيدددب  ، ل كدددد دااادددة ادددن أادددذ الاباققدددة يمددددى أب اضتدددبى 
 الامبقة ربل الت ج.
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ال ليضل الامل دقين يضلقدبن ان الل أمايل    False Hopeعدم تزييف اآلمال:  -9
بدد ن اواددبج مددب  للغيددج بمددبب بحبدد  أب ا ددجبا  الددذى ليجيدده  ، بال لضدد  باددبدا 

 ل بيج .اةجج ت ة  بحب  أب مي ل  أب اجكت  أب 
رددد يكددبن بضددض الامددل دقين أكبددج   Vulnerabilityمراعــاأ مشــاعر اآلخــرين :  -10

اجمة لي ضبج بةالت تااية أب االململع بمبب اةال المن أب الاجض أب اددع القددجم 
 اي  الف ع أب اللضبيج ، قييب ايي  اجااةم ا ةاجهع.

، قل لفمج اة  ال لملغل الابار  لصةلح بحب   Exploitationاستغالل المواقف:  -11
 للحظه أب اة يقبله اآلاجبن ب كل غيج ابة ج حل  لادع بحب .

اييد  حاةيدة هبيدة الامدل دقين قد  كدل اوبردةي   Anonymityسرية المعلومات :  -12
قددل لضدد  أمدداةء أب ليايحددةي لددؤدى رلدد  ك دد  هددبيل ع الحقيقيددة ، بياكددن لحقيدد  ذلدد  

الل كد ان رلل  كل اة يلضي  ب بية ان الل لحبيل اوماةء رل  أجرةع أب جابت ا  
الامددددل دقين بضددددد اتل ددددةء الدجامددددة. كددددذل  حفددددظ الايفددددةي اةصددددة قدددد  حةلددددة الاجمدددد  
التفميين ق  اكةن مان ببضيد ان التةبل اآلاجين بكذل  لد اين الاضيبادةي رذا كةتدي 

 ااتتة اي  الكابيبلج.
 (  أي  يات المه ة ةى مجال اإلشراف العلمى على الرساةل :4)

أخالقيات المهنة فى مجال اعشراف العلمى على الرسائل ا تتضمن أن يلتزم عضـو هيئـة 
 التدريس بما يلى  :

 لبييه بحببه لاة يفيد الاضجقة بالايلا  باوتمةتية. 
ل يادددة ال ةلدددب قددد  اجحيدددة ادددة ربدددل الاةيمدددليج   اللا يددددى ( لكيفيدددة اتلقدددةء قكدددجم ابمدددب   

 ومةليب الاتةمبة ليلحق  ان الفكجم بلدجيب ال ةلب ايي ة.لياةيمليج بااليةج الاتةه  با
لبييددددده ال ةلدددددب الاليدددددةج ابمدددددب  بحبددددد  يلتةمدددددب اددددد  ردجالددددده الضيايدددددة بظدددددجب  البارددددد   

اكةتةله .  الابمبا  باد
 لضييع ال ةلب  ج  اللضيع الذال  للالاةد اي  تفمه ق  البح  الضيا . 
الةبضة ال ةلب بلقديع لغذية جايضة املاجم له بم  ا ة تاتية التيةت أيتاء الجمةلة ا   
. 
لحديد اباايد دبجيدة لاقةبيدة ال دلب حلد  يدلع  حدل الا دكلي البحبيدة أباله بد بل ، بحلد   

 ال يلضبج ال لب ، بيمل يضبن رتيةت الجمةلة.
 لقديع لقةجيج دبجية الداجم الدجامةي الضيية  بليقمع الضيا  ان لقدع كل  ةلب اي  حد . 
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لضبيددد ال ددلب ايدد  اواةتددة الضيايددة بالل كددد اددن لبايددد الاجايدد  الضيايددة لديدده بالل كددد اددن  
 ملاة االرلبةمةي بجيباه رل  اصةدج أصيية بالل كيد اي  ملاة اليغة باوميبب.

لددبا  الابمددباية بالضدالددة قدد  لقيدديع أااددةل ال ددلب الددذين ي ددج  ايددي ع أب ي ددةج  قدد   
 اتةر ل ع .

ييددل اددن  دد ن ال ةلددب أب اومددةءم رليدده أب ابلددتات  أب اهةتلدده قدد  اجاحددل او ددجا  ادددع اللق 
 الااليفة أب ق  ييمةي الاتةر ة الضيتية.

 أن يكبن الا ج  ردبم ل لبه مباء ق   اصيله أب ميبكيةله أب أبحةبه . 
قددةي ادددع اللقييددل اددن  دد ن اومددةلذم بالددتالء أاددةع ال ددلب بالبددةحبين بادددع رداددةل الال 

 ال اصية داال اورمةع ق  امةال او جا  بالاتةر ة.
 غج  القيع الايقية باحلجاع الضيع بالضياةء ق  تفب  ال لب. 
باو ددجا  الضيادد  قدد  بضددض اللاصصددةي ابددل ايددع الددتف  بااليلاددة  بقدد  الجمددةال اللدد   

 ةلددب للمددان دجامددة ايداتيددة ييددب لضبيددد ال ةلددب ايدد  لحاددل امددابلية بحبدده بامددةادم ال
ق  االيدةج االدباي البحبيدة الاتةمدبة بالل كدد ادن صدلحيل ة ليل بيد  بالةبضدة ال ةلدب قد  
الل بي  الايدات  بع امةادله ق  االيةج اللحييلي اوحصةاية الاتةمبة  باتةر ة التلدةا  

 ق  مبء التظجيةي الضياية.

 (  أي  يات المه ة ةى إطار ع  ات الزمالة :5)

ــة ــدريس            أخالقيــات المهن ــة الت ــة ا تتضــمن أن يلتــزم عضــو هيئ فــى إ ــار عالقــات الزمال
 بما يلى  :

 االللتاع بآداب الحباج باحلجاع الجأى اآلاج. 
االرلتة  الجامخ ب هاية الضال الياةا  قد  رتلدةج الاضجقدة الضيايدة ، مدباء ايد  امدلبى  

لجايمة ق  اورمةع اوادجى اللاصصةي الفجاية داال القمع أب اي  املبى اللاصصةي ا
 بةلكيية.
 احلجاع ردجاي بايكةي بلاصصةي اآلاجين ق  ر ةج اللتب  باللكةال الاضجق . 
الحدددددجة ايددددد  لتايدددددة الضلردددددةي اوتمدددددةتية اددددد  الدددددتالء با دددددةجكل ع قددددد  الاتةمدددددبةي  

 االيلاةاية الااليفة.
 لة باوابم الاةلصة.لغييب الاصيحة الضةاة اي  الاصيحة الاةصة ل كيدا لجبح التاة 
الحددجة ايدد  ت ددج الابددجاي الاكلمددبة اددن اوااددةل بالا ددةع اللدد  يلبالهددة امددب هياددة  

 اللدجي  داال باةجج اليةاضة بتقي ة رل  التالء.
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 اللفةت  ق  القةن الا ةع الاكي  ب ة ق  ر ةج ان اليدية بالابمباية بال فةقية. 
 ليد الل  لاة اآلاجين.احلجاع القيع الديتية بالضةداي باللقة 

 (  أي  يات المه ة لعضو هيةة التدريس ةى مجال اال شطة الط يية :6)  

أخالقيات المهنة فـى مجـال االنشـ ة ال البيـة ا تتضـمن أن يلتـزم عضـو هيئـة التـدريس           
 بما يلى  :

ة اددن اددلل الا ددةجكة قدد  اوت دد ة ال لبيددة الالتباددة باكل ددة  بل دديي  الاباهددب بجاةيل دد 
 االلحةداي ال لبية باوت  ة باومج ال لبية.

بد  جبح اوادل قد  ال دلب الدذين للضبدج حيدةل ع بمدبب الا دةكل االيلاةايدة أب الاةليددة أب  
 الضياية با ةجكل ع ق  حل ا ةكي ع.

تالة حبايت اليبن بالضج .   ب  جبح الفجي  بالضال الياةا  بالل با  بين ال لب باد
 االتلاةء بالتظةع باوحمة  با ةاج اآلاجين ، بلتاية الح  الياةل . ب  جبح 
الضاددددل ايدددد  حددددل ا ددددةكل ال ددددلب التفمددددية بااليلاةايددددة  كددددةلفقج ، باالغلددددجاب، با ددددةكل  

 اومجم(.
 ت ج البا  بةلجبح الجيةمية بالبضد ان اللضصب ق  ااةجمة الضال الجيةم . 

 المجتمع والييةة( أي  يات المه ة ةى مجال يدمة 7)   

أخالقيــات المهنــة فـــى مجــال خدمــة المجتمـــع والبيئــة ا تتضــمن أن يلتـــزم عضــو هيئـــة 
 التدريس بما يلى  :

 امةهاة امب هياة اللدجي  ق  لتاية الايلا  بابجاله با ةجاله الضياية بالبقةقية. 
 ح  ال لب اي  الا ةجكة ق  اداة الايلا  . 
ي الايلاضيددة ي ددةج  قي ددة ال ددلب بالضاددل ايدد  لتفيددذهة الا ددةجكة قدد  بمدد  ا ددة لياددداة 

 برية  اجدبدهة اي  الايلا  .
أن يكدددبن رددددبم حمدددتة وقدددجاد ايلاضددده ادددن  جيددد  لضتيدددت القددديع الديتيدددة باوالريدددة بالبقةقيدددة  

 ليايلا  .
 لاصية يتء ان أبحةبه بدجامله ق  اداة الايلا  . 
ت  الااليفة ، بحي  يم ع أامدةء هيادة اللددجي  لقبية الجباب  ا  اؤممةي الايلا  الاد 

 ق  حل الا كلي الل  لبايه لي  الاؤممةي.
 الا ةجكة الفضةلة ق  بجاا  الاؤممةي االيلاةاية بالياضيةي الايجية. 
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بدد  جبح االتلاددةء بددين أقددجاد ايلاضدده اددن اددلل الا ددةجكة قدد  الاددؤلاجاي بالتدددباي لاداددة  
 الايلا  .

 ات المه ة للهيةة المعاو ة( أي  ي8)      

 أخالقيات المهنة للهيئة المعاونةا تتضمن أن يتم االلتزام بما يلى  :
ييدددب ايددد  الاضيددددين بالادجمدددين الامدددةادين بدددذل أرصددد  الي دددد قددد  دجامدددةل ع قددد  مدددبيل  

الحصبل اي  الاةيمليج أب الدكلبجا  ، بايدي ع القيدةع بادة يكيفدبن بده ادن لاجيتدةي بدجب  
 جهة ان اوااةل.اياية بغي

ال ييدبت لياضيدددين بالادجمددين الامددةادين أن يمددييبا الدجامدةي الضييددة ليحصددبل ايدد  دجيددة  
يةاضيددددة قدددد  غيددددج لاصددددة أرمددددةا ع رال بقددددجاج اددددن جاددددي  اليةاضددددة بضددددد اباققددددة اييدددد  
الدجامدددةي الضييدددة بالبحدددب  بتدددةء ايددد  ارلدددجاح اييددد  الكييدددة بضدددد أادددذ جأى ايدددةل  اورمدددةع 

 الاالصة.
يب اي  الاضيدين بالادجمين الامةادين ليق  أصبل اللدجي  باللدجيب اييه بق  التظةع ي 

 الاقجج.
ييدب ايدد  الاضيدددين بالادجمدين الامددةادين الا ددةجكة قدد  أاادةل الاددؤلاجاي الضيايددة ليكييددة  

 بالاؤلاجاي الضياية لألرمةع ، بذل  بققةه لألحكةع الاقججم ق  اللاحة اللتفيذية.
 لياضيدين بالادجمين الامةادين را ةء دجب  اصبصية باقةبل أب بغيج اقةبل. ال ييبت 
ال ييبت أن ي لغيبا بةلليةجم أب أن ي دلجكبا قد  رداجم اادل ليدةجى أب ادةل  أب صدتةا  أب  

 أن يياضبا بين بظيفل ع بأى اال ال يلف  بكجااة هذ  البظيفة .
  بةللقةليددددد بالقدددديع اليةاضيددددة اوصدددديية ييددددب ايدددد  الاضيدددددين بالادجمددددين الامددددةادين اللامدددد 

بالضاددل ايدد  بب ددة قدد  تفددب  ال ددلب بايددي ع لجمدديخ بلدددايع االلصددةل الابة ددج بددةل لب 
 بجاةية  ابت ع االيلاةاية بالبقةقية بالجيةمية.

ييب اي  أامةء ال ياة الاضةبتة ادع االالصةع داال الكيية أب اةجي ة أب اال لجا  قد   
تظةع الضةع أب اآلداب بييبت ل دع اللضبيدج ادن مجاا دع بالا ةلبدة بحقدبر ع اظةهجاي ااةلفة لي

 ان  جي  القتباي ال جاية ا  االللتاع بةلقباتين باليبااح اليةاضية.
 (  اقي  يات المه ية ةى الوظاةف القيادية يالكلية 9)      

 تتضمن ما يلى  :هناد مبادئ عامة لألخالقيات المهنية فى الوظائف القيادية بالكلية ا 
 اوياةن بابدأ دياقجا ية اوداجم. 
 االللتاع بةلابمباية. 
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 اللام  بقيع الضدالة بالامةبام بال فةقية. 
 ادع املغلل الاتصب اوكةديا  للحقي  اصةلح  اصية بلفميل الاصيحة الضةاة. 
 الحجة اللةع اي  الاةل الضةع. 
 ي.الاحةقظة اللةاة اي  مجية الاضيباة 
ربدددداء الدددجاى بابمدددباية ب ددديةاة اتدددد االيدددةج الامدددلبيةي الااليفدددة ادددن القيدددةداي قددد   

 الييةن الالاصصة ب د  لحقي  الاصيحة الضةاة.
 اللتاع الابمباية اتد لضيين أامةء هياة اللدجي  اليدد باضةبتي ع. 
 لقةاد.الاحةقظة اي  مجية  ادابالي الييةن بالايةل  بةلكيية الل  ي لج  قي ة ا 

 ( المسةولية اقي  ية لعميد الكلية ورؤساء اق سا  10)    
 المسةوليات اقي  ية  للعميد والوك ء ورؤساء اق سا  تظهر ةيما يلى :

اومدديبب الدددياقجا   قدد  رداجم الكييددة بلقبددل الددجأى اآلاددج ، بالبددة  ميةمددة البددةب الافلددبح  
 بالحباج ا  كل الضةايين ق  الكيية .

حقيدد  االتمددبة  بمددب  المدديب  بالاباايددد باليدددابل باالالحةتددةي بالاحةمددجاي بلجمدديخ ل 
 ريع االتمبة  باالللتاع.

 لحقي  ابةد  الامةبام بلكةقؤ الفجة بالضدل . 
 لتاية بقةقة اللتةق  ال جي  بالةحة قجة المةبية ليياي  . 
 ل ياة الاتةخ ليضال الياةا  . 
 ان الذى يمةاد اي  اوبدا  بلحقي  الذاي .ل ياة الاتةخ التفم  اآل 
 حمن املباةج الاباد الب جية . 
 اللضةبن ا  ياي  اوامةء. 

 وسوف نتناول بالتفصيل المسئولية األخالقية لعميد الكلية:
 المسةولية اقي  ية لعميد الكلية             

ع باحلدددجاع البرددي ادددن ادددلل اايددد الكييدددة هددب الامدددابل اددن لتايدددة ردديع االتمدددبة  باالللددتا 
لتظديع الكييدة ، بمدب  المديب  ، بمدب  اليددابل الدجامدية ، بمدب  الاباايدد بصدفة اةادة 
باللتاع الياي  ببايبةل ع ، بالاحةمبة ان اللقصيج ، باضةربة الاا اين باكةق م الايل دين 

 امابلية.، كل هذا الميب  هب ت ج بلجميخ  لقيع االتمبة  باالللتاع بالضدل بلحال ال
تصددة  ادد  اومددةلذم بال ددلب بالاددبظفين، بيضاددل   ايدد  اايددد الكييددة أن يلضةاددل بضدددل باد

 اي  لتاية ريع الضدل بالامةبام بلكةقؤ الفجة.
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يم ع اايد الكيية ق  لتاية اللتةق  ال جي  أاةع الياي  وبدجات اللفدب  أب لتايدة الابهبدة  
 بداع ايلا  لكةقؤ الفجة داال اليةاضة.أب رببةي اليداجم ، رته بذل  يم ع ق  اي  

يم ع الضايد ق  اللتاية الايقية بق  اللجبية الايقية ان الل ل ياة اتةخ الضادل قد  قدج   
باياباةي ليلمجب الياي  اي  الضال ق  قجي  ، باي  أن تيةح الضال الياةا  ااكن 

 ، بل بقجصله ق  اوتيةت أكبج.
اضةبتيددده ادددن اومدددةلذم باالاصدددةايين بادددبظف  جاةيدددة الضايدددد امدددابل ا تيدددة ادددن لبييددده  

 ال بةب المليضةب اوهدا  اللجببية الايقية لكةقة اوت  ة ال لبية بلفضيي ة.
لقدد  ايدد  الضايددد امددابلية مددب  االالحةتددةي بمددب  لقددبيع ال ددلب لاحةجبددة أى غددش أب  

قد  ر دةج امدابليله ال جب  قيه ، بلاحةجبة أى لمةهل أب لضتي بغيج امبغ ، كدل هدذا يقد  
الا تيددة ، كاددة يمدد ع قدد  ت ددج بقةقددة الضدددل باواةتددة بااليل ددةد بددين ال ددلب باومددةلذم ايدد  

 المباء.
الضايددددد امددددابل اددددن ايدددد  الاتددددةخ الضيادددد  بالتفمدددد  الددددذى ي ددددضج قيدددده اومددددةلذم بةواددددةن  

ل ددديي   باال ااتدددةن ، بيلبرددد  ادددت ع اوبددددا  باالبلكدددةج بحجيدددة الدددجأى بحجيدددة الفكدددج ، باييددده
اومدددةلذم بال دددلب قددد  لفدددبر ع بلايدددتهع ،بلدددبقيج االحلدددجاع بليبيدددة ا دددةلب ع الا دددجباة دبن 

 رب ةء.
 الضايد امابل ان حاةية التظةع الضةع باآلداب الضةاة ق  الكيية. 
الضايد امابل ا تية ان كفةءم املاداع الاباجد الالةحة لده ، اةصدة الادةل الضدةع ، باييده  

حددذج بالدرددة قدد  االتفددة  بقدد  ل ددكيل ليددةن الااةجمددة لي ددجاء بليددةن لفددض بةللددةل  لددبا  ال
الاظةجي  بليةن البي بليةن االمللع ، قكدل هدذ  الييدةن ل دة دبج قد  الحفدةظ ايد  الادةل 

 الضةع.
الضايددد امددابل اددن ل بيدد  ميةمددة الاددباجد الب ددجية الالا ددية ادد  القدديع باواددل  الا تيددة  

 الضةاة .
 لكيية اياة بةلقباتين باليبااح باواجا  اليةاضية .أن يكبن اايد ا 
 أن يكبن لديه القدجم اي  الاةذ القجاجاي بأداجي اوتاةي. 
 أن يلايت بةلتتاهة بالحيةد باوميبب الدياقجا  . 
 أال يملغل اجكت  ق  لحقي  اصةلح أب اكةمب  اصية. 
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اضدةييج الجمداية بغيدج الجمداية اي  الضايد أن يبذل رصةجى ي د  وجمةء اياباة ادن ال 
الاج دم لمديب  اومدةلذم بالضدةايين باضتد  أن ي دبج ايابادة ادن الابدةد  بالقباادد الاضبدجم 

 ان أالريةي بمداب الا تة.
 الميثاأل اقي    للجهاز اإلدارى            

ع ب بيضة ي كل الضةايبن بةلي ةت اوداجى بةلكيية جكتة ا اة ان أجكةن الضال اوكةديا ، به
الحددةل ابظفددبن يت بدد  ايددي ع أحكددةع رددباتين الضاددل ، بلكددن  بيضددة ااي ددع قدد  الاؤممددةي اللضييايددة 
اليةاضية لمي  رل  أحكةع رباتين الضال اللتااةي أالرية لداع ريع الضال اليةاض ، بلحق  أقمل 

أب الايلاددد  ادادددة ليامدددلفيدين مدددباء ادددن أامدددةء هيادددة اللددددجي  أب ال دددلب أب اوداجيدددين أتفمددد ع 
 الاةجي .

 هناد مبادئ عامة ألخالقيات المهنة للجهاز اعدارى ا تتضمن ما يلى  :و 
أن يددؤدى بتفمدده البايبددةي الاتب ددة بدده بدرددة بأاةتددة بذلدد  بققددة لاددة هددب احدددد بةلقددةتبن  -1

 بلبااح الضال ، بأن يتيتهة ق  البري الاحدد.

لاقدددججم قددد  حةلدددة اللغيدددب ادددن أن يحدددةقظ ايددد  اباايدددد الضادددل ، بأن يلبددد  االيدددجاءاي ا -2
 الضال أب ااةلفة اباايد .

أن يحددةقظ ايدد  اددة قدد  ا دلدده اددن أدباي أب أي ددتم أب امددلتداي أب أيددة أ دديةء أاددجى  -3
 بأن يقبع بياي  اوااةل اللتاة لياحةقظة ايي ة.

أن يحلدجع جؤمددةء  بتاددلء  قدد  الضاددل بأن يلضدةبن اض ددع باددة يحقدد  اصدديحة الاؤممددة  -4
 الل  يضال ب ة .

 أن يحةقظ اي  كجااة الضال ، بأن يمي  الامي  اللا  به. -5

 أن يجاا  التظع الابمباة لياحةقظة اي  ملاة الات  م بأات ة. -6

أن يحةقظ اي  أمجاج الضال ، قل يف   الاضيباةي الالضيقة بةلضادل الد  كةتدي مدجية  -7
 ب بيضل ة أب بققة ليلضيياةي الكلةبية.

ممدة للتايدة بل دبيج ا ةجالده بابجالده ا تيدة ببقةقيدة أب أن يلب  التظع اللد  لمدض ة الاؤ  -8
 لل هييه ليقيةع بضال يلف  ا  الل بج اللقت  ق  الاؤممة.

الحدجة ايدد  الصددةلح الضددةع قد  كددل الامددةال الا تيددة  دةاله احلددجاع االاددلل  باللتددب   -9
 داال الايلا  بالدابم للكةقؤ الفجة بين الاملفيدين.

 مبء اواكةتةي الالةحة.لقديع أقمل اداة ااكتة ق   -10
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 وه اك من ال صوص القا و ية ما يؤيد ذلك وذلك على ال حو التالى :         

 : التزام والتعاون 
بالل  لتة اي  ] أن يؤدى الضادل الاتدب  بده بتفمده بدردة بأاةتدة بأن ( : 1بند ) 76مادأ 

بةلضاددل قدد  غيددج  ياصددة برددي الضاددل الجمددا  قدد  أداء بايبددةي بظيفلدده بييددبت لكييدد  الضددةايين
 أبرةي الضال الجماية البم اي  البري الاضين رذا ارلمي اصيحة الضال ذل [.

باللد  لدتة ايد  ] أن يلضدةبن اد  تالاده قد  أداء البايبدةي اللتادة ( : 7بنـد ) 76مـادأ 
 لل اين ميج الضال بلتفيذ الاداة الضةاة [.

 االستقامة واألمانة 
ةن ق  تيةح الضادل ، لدذا ييدب ايد  الابظد  قد  اايده االملقةاة باواةتة اتصجان أمةمي

 أن ييلتع باة يي  :
 أن يجب  بميبكه ان ال ب ةي. -1
يظ دددج الابظددد  احلجاادددة المدددةبية لتالاددده بجؤمدددةاه بلي دددلب بذبي دددع بأامدددةء هيادددة  -2

 اللدجي  باضةبتي ع.
ةع باللد  لدتة ايد  ] أن يحدةقظ ايد  كجاادة بظيفلده  بقدة ليضدج  الضد( : 3بنـد ) 76مادأ 

 بأن يمي  ق  لصجقةله اميكة يلف  باالحلجاع بالبايب[.
 يحظر على العامل : 4ا  3ا  2ا  1بند  77مادأ 
ااةلفدددددة القباادددددد باوحكدددددةع الاتصدددددبة ايي دددددة قددددد  القدددددباتين باليدددددبااح الاضادددددبل ب دددددة  -1

 باللضيياةي بالت جاي الاتظاة للتفيذ القباتين باليبااح الاةصة بةلضةايين.

 لاةصة بمب  الجرةبة اي  لتفيذ الاباتتة الضةاة .ااةلفة اوحكةع ا -2

 ااةلفة اليبااح بالقباتين الاةصة بةلاتةرصةي بالاتايداي بالا لجيةي .. رلخ. -3

ادددع الددجد ايدد  اتةرصددةي الي ددةت الاجكددتى لياحةمددبةي أب اكةلبددةي بصددفة اةاددة ...  -4
 رلخ.

 يحـر  علـى  أن يراعى فى أداء مهامه ثقة اآلخرين فى أمانته واسـتقامته ا وأن
 تجسيد ذلد فى الواقع الملموس.

بالل  لتة اي  ] أن يتفذ اة يصدج رليه ان أبااج بدرة بأاةتة بذلد  ( : 8بند ) 76مادأ 
 ق  حدبد القباتين باليبااح بالتظع الاضابل ب ة[

 : االلتزام بمواعيد العمل والحفاظ عليها 
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يددد الضاددل بالبددة  اويددجاءاي باللدد  لددتة ايدد  ] الاحةقظددة ايدد  اباا( : 4بنــد ) 76مــادأ 
 الل  لحددهة اللاحة الداايية ليبحدم ق  حةلة اللغيب ان الضال أب الل ايج ان الاباايد [

  ــه للجمهــور وال ــالب وذويهــم ــق فــى معاملت ــورا ودمــث الخل أن يكــون صــبورا وق
 وأعضاء هيئة التدريس .

  اتيةت اصةلحه ق  بالل  لتة اي  ] أن يحمن اضةاية اليا بج ا( : 2بند ) 76مادأ 
 البري الاتةمب [.

باللدد  لددتة ] أن يحددةقظ ايدد  كجااددة بظيفلدده  بقددة ليضددج  الضددةع بأن ( : 3بنــد ) 76مــادأ 
 يمي  ق  لصجقةله اميكة يلف  باالحلجاع بالبايب[.

ــد ) 77مــادأ  باللدد  لددتة ايدد   ] يحظددج ايدد  الضةاددل أن ي ددجب الااددج أب أن ( : 13بن
 ييضب القاةج .. رلخ [

باللددد  لدددتة ] يحظدددج ايددد  الضةادددل " ربدددبل أى هدددداية أب اكةقددد م أب ( : 14بنـــد )77 مـــادأ
 اابلة أب رجض باتةمبة ريةاه ببايبةي بظيفله [.

يحظددج ايدد  الضةاددل ] أن ييادد  تقددبدا وى قددجد أب ويددة هياددة أب أن ( : 15بنــد ) 77مــادأ 
 يبت  ات بجاي أب ييا  اامةءاي وغجاض غيج ا جباة[

 رامة وظيفته وأن يسلد فى تصـرفاته كـل مـا مـن شـأنه أن يعلـى المحافظة على ك
 قيم الواجب واالحترام وينأى بتصرفاته وسلوكه عن موا ن الشبهات .

  الحفــاظ علــى ممتلكــات الدولــة وأموالهــا بمــا يحفــظ صــيانتها واســتمرار العمــل بهــا
 أ ول فترأ ممكنة .

ةي بأادبال البحددم اللد  يضادل بالل  لتة اي  ] الاحةقظدة ايد  االيكد( :5بند ) 76مادأ 
 ب ة باجااةم صيةتل ة [.

 . الحفاظ على أسرار العمل والوثائق والمعلومات 
 بالل  لتة اي  أته يحظجاي  الضةال :( : 9ا  8ا  7بند ) 77مادأ 
أن يفم  ب ى لصجيح أب بيةن ان أااةل بظيفلده ادن  جيد  الصدح  أب غيدج ذلد   -1

 بذل  كلةبة ان جايمه الاالة. ان  ج  الت ج رال رذا كةن اصجحة له

 أن يف   اوابج الل  ي ي  ايي ة بحكع بظيفله رذا كةتي مجية ب بيضل ة . -2

أن يحلفظ لتفمه ب صل أى بجرة ان اوبجا  الجماية أب يتت  هذا اوصل ان الايفدةي  -3
 الااصصة لحفظه.
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  عدم الجمع بين وظيفته ووظيفة اخـرى التتوافـق وكرامـة وقيمـة عملـه فـى رحـاب
 الجامعة .

بالل  لتة اي  : يحظج اي  الضةال ] أن ييا  بين بظيفله ببين ( : 11بند ) 77مادأ 
 أى اال ماج يؤديه بةلذاي أب بةلبام ة رذا كةن   ن ذل  اومجاج ب داء بايبةي البظيفة[.

باللدد  لددتة ايدد  : يحظددج ايدد  الضةاددل ] أن يددؤدى أااددةال ليغيددج  ( :12بنــد ) 77مــادأ 
 ب يج أب اكةق م بلب ق  غيج أبرةي الضال رال بإذن ان المي ة الاالصة[.

 اقي  يات المه ية اليتصاصى المكتيات والمعلومات            

اداي ة ي كل الاالصبن ق  الاكلبةي بالاضيباةي غةلبةه حيقة البصل بين الاضيباةي بامل
بذل  بيضي ع يحليبن أاةكن ا اة للجلب ايي ة الضديد ان الامابليةي ، رن ميبكيةي الالاصصين 
الدددذين يضايدددبن قددد  حقدددل الاضيبادددةي بلصدددجقةل ع ييدددب أن لدددلع باجاادددةم اهلاةادددةي الامدددلفيدين ادددن 

بايبددةي الاضيبادةي باحليةيدةل ع ، كدذل  يحلدةج الضدةايبن قد  ا تدة الاضيبادةي رلد  ردجا  أن ايدي ع 
بامدابليةي ليددة  اللددجا  الالتددةه  اددن الاضيباددةي بالبيةتدةي بغددض التظددج اددن او ددكةل اللدد  لظ ددج 
ب ددة ، بةومددةقة رلدد  اواددل  الا تيددة للداجيددين بالفتيددين ، قةوالريددةي الا تيددة ليالاصصددين قدد  

 الاكلبةي بالاضيباةي للمان :
 لباق  باللقتية الحديبة.االهلاةع بةللدجيب بالل بيج الاملاج للداء باة ي -1

االهلاددةع بةلمدداضة ال يبددة با تددة الاكلبددةي بالاضيباددةي باللض ددد بةلدددقة  اددن الا تددة ،  -2
 بلقدا ة ان الل الةحة البصبل رل  الاضيباةي بلقديع اوقكةج باوااةل الابداة.

الحدجة ايدد  لحقيد  اللددباتن بدين احليةيددةي الامدلفيدين   الفضييددين بالاحلايدين( ببددين  -3
 ال يبةي الات قية لياؤممة.ال

 الاضةاية الضةدلة لياي  الاملفيدين ان الاضيباةي. -4

التتاهددددة باالبلضددددةد اددددن االتحيددددةت اتددددد الحصددددبل ايدددد  الاضيباددددةي بلقبيا ددددة بلقددددديا ة  -5
 لياملفيدين ات ة.

 احلجاع المجية بالاصبصية ق  اللضةال ا  الاملفيدين ان الاضيباةي. -6

 ابجببتة الاضيباةل  ق  ياي  أ كةله. االهلاةع بحاةية بالاحةقظة اي  -7

 احلجاع بادجا  رياة كيةتةي اصةدج الاضيباةي بالي بد الفكجية ليامابلين ات ة. -8

 الحجة اي  ل بيج الاضجقة بالا ةجاي بالقدجاي الا تية بالاحةقظة ايي ة. -9

احلدددددجاع ا دددددةجاي برددددددجاي اآلادددددجين ، مدددددباء كدددددةتبا ادددددن الالاصصدددددين قددددد  الاكلبدددددةي  -10
 أب الاملفيدين أب تالء الا تة.بالاضيباةي 
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الضال اي  يضل اايية رلةحة الاضيباةي بالاضةييج باويجاءاي الل  لتظع هذ  الضايية  -11
 اي  ردج كبيج ان البمبح بال فةقية.

اللضةاددل ب ددكل مددجي  ببضدالددة ادد  ال ددكةبى اللدد  يقدددا ة الامددلفيدبن با لا ددع ب ددكل  -12
 بى.املاج اي  الل بجاي ق  اضةلية هذ  ال كة

الل كددد اددن قةاييددة أتظاددة باددداةي الاضيباددةي اللدد  لحددي امددابليةل ع قدد  االمددليةبة  -13
 لحةيةي الاملفيدين ق  مبء الاباجد الالةحة.

الدددقة  اددن حةيددةي باهلاةاددةي الامددلفيدين اددن الاضيباددةي ادد  اجااددةم حقددب  بحاةيددة  -14
 الايكية الفكجية.

 الميثاأل اقي    للطـــــــ ب             

لب هـو عمـاد العمليـة التعليميـة والهـدف الرئيسـى للت ـوير ا وعليـه تقـع أعبـاء بنـاء ال ا
مستقبل األمة ويهـدف التعلـيم الجـامعى بجانـب النمـو المعرفـى والتـدريب إلـى النمـواألخالقي ا لـذا 

 يجب أن تتضمن الواجبات األخالقية لل الب ما يلى :
  ، الاددذا اددت ع ردددبم حمددتة ، بأن أن يحلددجع ال ةلددب أامددةء هياددة اللدددجي  بةلكييددة

يحدددجة ايددد  الردددة اوبدددبم باالادددبم اللددد  لدددجب  ال ةلدددب بضمدددب هيادددة اللددددجي  ، 
 باالللتاع بقيع الحب بالابدم ق  اللضةال .

 . لقدي  الاحةمجم باالللتاع اوالرب بآداب االملاة 

  ال دديةاة قدد  ربددداء الددجأى ادد  االللددتاع بةلابمددباية بأدب الحددباج ، بالحفددةظ ايدد 
 رياة الحجية اوكةدياية باحلجاع الجأى اآلاج.

 .االملاداع الصحيح لح  ال كبى باللظيع باللجق  ان ال كةبى الكيدية 

  اللددتاع الحيةديددة بالابمددباية اتددد ااددل امددلبيةن جأى لي ددلب حددبل الاددةدم الضيايددة
 باملةذ الاةدم .

 لرية الجقيضة .الاحةقظة اي  رياة اواةتة الضياية بةالبةجهة أهع القيع اوا 

   الاحةقظدة ايد  ات دآي الكييددة باللضةادل اض دة ايد  أت ددة أابالده الاةصدة قدل يمددض
 للاجيب ة بيت   غيج  رن حةبل القيةع بذل .

 .الا ةجكة ق  اوت  ة ال لبية بفةايية 

  اوحمة  بجبح االتلاةء ليكيية بادع ت ج أابةج غيج صحيحة قد  بمدةال االادلع
. 

  الاةصة ق  ليةن االالحةتةي .البة  اللضيياةي 
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 .االالتة  اللةع ان كل بمةال الغش ق  االالحةتةي الااليفة 

 .االللتاع بةليبااح بالقباتين بالتظع بكل اة ي ج  ان ربااد ق  الكيية 

  اللابيل الحمن بالا ج  لييةاضة ان الل ربداء اظ جا بربال باال  يبدة قد  كدل
 اكةن.

 حقوأل أعضاء هيةة التدريس   

رذا كةن اي  أامةء هياة اللدجي  االللتاع بةلايبة  اوالرب ، قييب أن يلع ليبية حقبر ع 
 :وهذه الحقوق تتمثل فى يتبة رل  يتب ا  اللتاا ع بةلايبة  اوالرب ، 

 ل ياة بياة الضال الداااة ليلدجي  باداة الايلا  بالت ة  اليةاض . -

للدددجيب الامددلاج ، بلتظدديع الاضيباددةي باددة ل ياددة قددجة التاددب الا تدد  باددة يل يبدده اددن ا -
يلددديح االجلقدددةء بةومدددلةذ اليدددةاض  مدددباء قددد  ايدددةل اليدددبدم أب اللاصدددة أب اللا دددي  

 االملجاليي  أب املاداع البمةال اللضيياية .

 لبقيج ال يبةي لحقي  اليبدم ق  اللدجي  . -

 أن ي ضج بةلضدالة ق  لبتي  الاقججاي بالاكةقآي بغيجهة . -

 ةدى بالاضتبى وبحة  أامةء هياة اللدجي  ق  كةقة الاؤلاجاي الضياية.الداع الا -

الةحة قجة ا ةجكة أامةء هياة اللدجي  ق  جمع ميةمةي الكيية باليةاضدة بصدتةاة  -
 القجاجاي ببتةء الا    الل بيجية بلقبيع الضال باوداء.

لدجي  حيةم كجيادة لبقيج الجاةية االيلاةاية بالاةدية بالصحية باة يكفل لضمب هياة ال -
 بلقديجا ايلاضية يتةمب دبج  الا ع ق  لت اة اوييةل.

لقددديع الددداع الاددةدى بالاضتددبى وامددةء هياددة اللدددجي  ليا ددةجكة ب بحددةب ع الضيايددة قدد   -
 الاؤلاجاي الاحيية بالدبلية بت جهة.

ليدةج الا ةجكة الفضةلة ق  االيةج القيةداي   جاي  رمع د اايد كييدة ( بالا دةجكة قد  اا -
 أامةء الايا  االتلاةب  التلاةب جاي  اليةاضة .

 لبقيج بياة أاةتة ل ي  اي  اوبدا  -

 حقوأل اإلداريين             

 من أهم حقوق الجهاز اعدارى ما يلى :

 ل ياة بياة الضال الداااة لقيةع اوداجيين بضاي ع اي  أكال بيه. -

لاج ، بتظددع اضيباددةي باددة يلدديح ل ياددة قددجة التاددب الا تدد  باددة يل يبدده اددن لدددجيب امدد -
 االجلقةء بةالداجيين.
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 لبقيج ال يبةي لحقي  اليبدم ق  الضال االداجى . -

الةحة قجة ا ةجكة االداجيين ق  جمع ميةمةي الكيية بصتةاة القجاجاي ببتدةء الا د   -
 الل بيجية بلقبيع الضال باوداء الاةة ب ع.

اددة يكفددل للداجيددين حيددةم كجياددة بلقددديجا لددبقيج الجاةيددة االيلاةايددة بالاةديددة بالصددحية ب -
 ايلاضية يتةمب دبجهع.

 حقــوأل الطــــــــ ب            

 احلجاع ال ةلب بلقديج مجااه. -

 لبقيج الجاةية االيلاةاية بالصحية لي ةلب. -

 لقديع الداع اوج ةدى باوكةديا  ل ع الل قلجم الدجامة. -

 اة يليح االجلقةء بةلاملبى الضيا  ل ع.لبقيج البياة اللضيياية الاتةمبة لي لب ب -

 رلةحة قجة ا ةجكة ال لب ق  جمع ميةمةي الكيية للجلقةء بةلضايية اللضيياية. -

 ا لاه اي  ا   الكيية لاداة الايلا  باوت  ة ال لبية. -

الحصددبل ايدد  اللدددجيب الاتةمددب الددذى يفيددد قدد  اجحيددة الدجامددة بيؤهيدده بالةبضددة امددبا   -
 الضال .

ال لب الاملاجم رل  اة بضد اللادجج بالضادل ايد  لدبقيج قدجة اادل ل دع بذلد   الةبضة -
اددن اددلل اكلددب الاددجييين بالايلقدد  المددتبى ليلبظيدد  .. بغيجهددة اددن اوت دد ة اللدد  

 لم ع ق  تيةدم الجباب  بين ال ةلب أب الاجي  ببين الكيية بالايلا  .
 حأل وحماية الملكية الفكريـــــة            

ةتبن حاةية الايكية الفكجية ق  أى بيد بحاةية أغي  بأبان كتت ادن بدجباي البيدد بهدب يقبع ر
الضقل ،  بي د  رل  حفظ حقب  الل لي  التةلية ب كل جايم  ان قكج اوتمةن بكل اي بد اقيد  
يقبع به. باويجاءاي الجبليتية الل  للبض ة الدبل لحفظ هذ  الحقب  لكبن االيفة ، بلكن قد  أغيدب 

حدبال لددلع بضدد ريددةع صدةحب االبلكددةج بالفكددجم بلمدييل قكجلدده بالحصدبل ايدد  حقدب  اللدد لي  بأاددذ او
بجاءم االالجا  ان رحدى الي ةي الحكباية بالامابلة ان حاةية حقب  الايكية الفكجية ق  الدبلة ، 
يددج بايدجد ريدةع ال دداة بةللمدييل ققدد مددان لتفمده باقيده الحفددةظ ايد  االيكةلده اددن التمدخ باللتب 

بالمجرة. برد أببي رةتبن حاةية الايكية الفكجية بابد  اتد ل بيقه ق  الدبل الالقدادة ب دد  حاةيدة 
تلةيةل ع الفكجيدة قد  الايلاد ، بهدب يدؤدى رلد  تيدةدم تادب الايلاضدةي ادن تدباح اددم  اقبل اوقجاد باد

ةج يديددددم بل دددبيج كددةلتباح  االرلصدددةدية باللتابيددة بالب دددجية بهددب أيمدددةه الضةادددل الجايمدد  لايددد  اقكدد
 الصتةاةي.
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 حأل الملكية الفكريـــــــــة            

ُلضددد الحقددب  االالبةجيددة باودبيددة بالذهتيددة كحقددب  اللدد لي  ، باالالجااددةي بغيددج ذلدد  ، اددن 
الحقب  الفكجية اللد  لض د  لصدةحب ة الحد  بةالحلفدةظ بدةلجبح التدةل  ادن اايده ، بهدب حد  ا دجب  

ان ربل صةحبه بيض يه المي ة بات  أى رتمةن ماج ان أن يقبع بت دج  اي  أمة  الي د الابذبل
اؤلفه أب االجااه ، بل ذا الح  يةتبةن اةدى باضتبى ، قةليةتب الاةدى يلضي  بةلفةادم الاةلية اللد  
يحقق ة صدةحب هدذا االالدجا   ادن اايده باليةتدب الاضتدبى حيد  رتده ال ييدبت وحدد أن يتمدب هدذا 

 يضد اليةبت ح  صةحب اوتلةج الذى له بحد  الح  يحال امع اايه الابلكج.الضال لتفمه وته 
 حأل التألـــــــــــــــيف             

الاصت  : هب الباةء الاضجق  الدذى يحادل رتلةيدة أدبيدة أب ايايدة أب قتيدة ابلكدجا ا ادة كدةن 
 تباه أب أهايله أب  جيقة اللضبيج قيه أب الغجض ان لصتيفه.

ن يت ج الاصت  اتمببة رليه مباء بذكج امداه ايد  الاصدت  أب  ب يدة  جيقدة الاؤل  : ا
 أاجى باة ق  ذل  املضاةله اماة املضةجا رال رذا رةع الدليل اي  غيج ذل .

ح  ايكية الاؤل  : هب اياباة الاصةلح الاضتبية بالاةدية الل  لببي لي اة الح  ق  
 اصتفه.

 التقدم التكنولوجى؟ كيف يمكن حماية حق المؤلف من مسايرأ
لبمدد  ايددةل حدد  الاؤلدد  بالحقددب  الايددةبجم بصددبجم كبيددجم بفمددل اللقدددع اللكبلددبي  الددذى 
 دد دله االيدد  الضقددبد اوايددجم بالددذى أدى رلدد  امددلحدا  بمددةال يديدددم لت ددج االبدددااةي بااليدد  

بكة  ددج  االلصددةل الضةلايددة ابددل البدد  ابددج االرددجاة الادايددة ، بكددةن لبتيدد  الاصددتفةي ابددج  دد
اتلجتددي ماددج بيدده ليل ددبج الددذى ال يددتال يبيددج لمددةؤالي يديدددم ذاي صددية بحدد  الاؤلدد  ، بل ددةج  
البيددب اددن كبددب قدد  الحددباج الليددةجى ايدد  الصددضيد الدددبل  بغيددة رجمددةء اضددةييج يديدددم لحاةيددة حدد  
الاؤل  ق  القمةء االلكلجبت  ، بلدبج الاتظادة اضةهددم البيدب ب د ن حد  الاؤلد  باضةهددم البيبدب 
ب  ن اوداء باللمييل الصبل    الاضجبقلين اضة بةمع " اضةهدل  االتلجتي( قد  كبيدج ادن اوحيدةن 
، ببمضي هةلةن الاضةهدلةن ربااد دبلية لجا  رل  ات  التفةذ رل  الاصتفةي االبدااية أب االتلفة  

 ب ة ابج  بكة اتلجتي أب  بكةي جراية أاجى دبن لصجيح بذل .
 مؤلف ؟كيف يتم تنظيم حق ال

ال يضلادددد حددد  الاؤلددد  ذالددده ايددد  ريدددجاءاي جمددداية ، بيضلبدددج الاصدددت  االبدددداا  احايدددة 
بابيددب حدد  الاؤلدد  قددبج ااددداد  باددلبم ايدد  ذلدد  ، يايدد  الضديددد اددن البيدددان اكلبددة ب تيددة لحدد  
الاؤل  بلماح بضض القباتين بلمييل الاصتفةي وغجاض لحديد اتةبين الاصتفةي باللاييت بيت ة 



    
 
 

 
 

 
- 29- 

 [ دليل أخالقيات المهنة  ]
 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

بال يايد  الضديدد ادن أصدحةب الاصدتفةي االبداايدة البمدةال اللتادة التفدةذ حد  الاؤلد  ايد  ابله. 
الامددلبى القددةتبت  باالداجى بمددبب االتلفددة  الضددةلا  الالتايددد بةلاصددتفةي اودبيددة بالابمدديقية باوداء 

اتظاةي الفت  اي  بيه الاصبة ، بتليية لذل  ي  د الضديد ان البيدان تتاة التايدم رل  ات ةء 
أب ياضيدددةي لدددلداجم الياةايدددة ، ببإاكدددةن ليددد  الياضيدددةي أن لفيدددد أامدددةءهة بابجل دددة قددد  الايدددةل 
داجم ليد   اوداجى بالقةتبت  ق  يا  االلةباي الال تية ادن االتلفدة  باصدتفةي اوامدةء قد  الضدةلع باد

 االلةباي بلبتيض ة ابله.
 حأل الطياعــــــــــــة            

ل بةاة بلع لضد لقلصج اي  ال كل البجر  بل ال ح  ال بةاة الاصتفةي لتباي أ كةل ا
الاكلببددددة بالاصددددتفةي الفتيددددة باللصددددبيج الفبلددددبغجاق  باصددددتفةي الاصددددبجاي بالاددددجاا  باللصددددةايع 

 باصتفةي البجاييةي باياباةي البيةتةي.
 حأل ال شــــــــــــــر            

بة ج أب غيج ابة ج رل  اليا دبج أب امدلاجاج الت ج : تقل الاصت  أب ريصةله ب ميبب ا
تمخ أب صبج اته أب ان يتء ان أيتااه ياكدن رجاءل دة أب مداةا ة أب جؤيل دة أب أداؤهدة ، بلاؤلد  
الاصت  الا ابل بةلحاةية بحد  الح  ق  االيةج اصتفه ب ية بميية أب  كل كةن بال ييبت لغيدج  

 يايفه.ابة جم هذا الح  دبن رذن كلةب  اته أب اان 
 

  ماذب من ميثاأل أي  يات المه ة  
 ةى تيصصات ميتلفة  يكلية اآلداب ـ جامعة الز ازيأل

 
 أوالً :  ماذب من ميثاأل أي  يات المه ة ةى عل  ال فس          

يغبة ق  أااة  التف  الب جية بيدج  تاب اوتمدةن با دكلله بامد جابةله  علم النفس 
ف  ادد  اوتمددةن قدد  كددل اجاحددل حيةلدده بقدد  لحظددةي اجمدده بمددضفه ، بالرةلدده ، بيلضةاددل ايددع الددت

بق  لحظدةي ادباتده باتفده . بيفمدج اليدذبج الكةاتدة ايد  الظدباهج الااليفدة . بهدذا يل يدب لدباقج 
 ايبة  أالرب.

لددبقيج كددل اددن الابددةد  الضةاددة بالقبااددد اللدد  لغ دد  اضظددع  وتهــدف هــذه المواثيــق إلــى 
الدددتف  . بادددن بدددين أحدددد أهدددداق ة اومةمدددية حاةيدددة اصددديحة اوقدددجاد  الابارددد  اللددد  يباي  دددة ايادددةء

 بالياةاةي الل  يلضةال اض ع اةلع التف  .
بلضدد امددابلية كدل اددةلع اددن ايادةء الددتف  ، البصدبل رلدد  أايدد  اضدةييج المدديب  الااكتددة . 

بكيةي قضيددي ع احلددجاع بحاةيددة حقددب  اوقددجاد الادتيددة . بادددع اال ددلجا  قدد  أب اللغةمدد  اددن أى مددي
 غيج أالرية.
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 الميادئ العامة للميثاأل :
اي  اياةء التف  المض  تحب الحصبل اي  أاي  اضدةييج الكفدةءم قد  ااي دع، االقتدار :   

الاددداةي ، بيمددلادابن  –ققدد   –ق ددع يضجقددبن حدددبد كفددةءل ع بحدددبد ابددجل ع ، بيقدددابن 
 بالابجم.اللكليكةي الل  يلع ل هيي ع ل ة ان الل اللضييع باللدجيب 

ايددد  ايادددةء الدددتف  االالبدددةل لاضدددةييج المددديب  الا تددد  ،  المســـئولية المهنيـــة والعلميـــة :  
بلبميح أدباجهع ببيبةل ع الا تية ، كادة أن ايدي ع لقبدل الامدابلية الايقدةم ايد  ادةلق ع ، 
 بلكيي  أمةليب ع ليبقةء بةالحليةيةي الااليفة ليياةهيج . كاة أن ايي ع الل ةبج ا  ، أب
اللحبيددل رلدد  ، أب اللضددةبن ادد  تاددلء الا ددن االاددجى بالاؤممددةي اواددجى رلدد  الحددد الددذى 

 يمةاد اي  لقديع أقمل اداة ليضالء أب أى  ةلب لاداةل ع .
اي  اياةء التف  احلجاع حقب  اوقدجاد اومةمدية ، بكدجاال ع  احترام حقوق وكرامة األفراد : 

ب  اوقدددددجاد قيادددددة يلضيددددد  بةلمدددددجية بالاصبصدددددية ، بصدددددةلح ع الضدددددةع ، قضيدددددي ع احلدددددجاع حقددددد
باالملقلل ، بذل  ا  اواذ قد  الحمدبةن أن القدةتبن أب البايبدةي اوادجى ردد لدؤدى رلد  

 ادع المة  أب لضةجض ا  ااةجمة لي  الحقب  .
ايددد  ايادددةء الدددتف  أن يمددد ابا قددد  لحقيددد  مدددضةدم بجقةهيدددة  االهتمـــام بمصـــالح اآلخـــرين : 

يدددبن اض دددع ، قفددد  أبتدددةء ايا دددع ، ايدددي ع أن يحجصدددبا ايددد  اجاادددةم او ددداةة الدددذين يضا
 اصةلح بحقب  االا ع ب لب ع بان هع لحي ر جاق ع .

ييدددب أن يضددد  ايادددةء الدددتف  امدددابليةل ع الا تيدددة بالضيايدددة تحدددب  المســـئولية االجتماعيـــة : 
 الايلاددد  الدددذى يضي دددبن قيددده ، ق دددع يقبادددبن بل بيددد  بت دددج اضدددةج  ايدددع الدددتف  ، بذلددد 
للمدد ةع قدد  لحقيدد  جقةهيددة الفددجد . ، قضتددداة يقباددبن بددإيجاء البحددب  ايددي ع أن يحجصددبا 

 اي  الت بض بةلفجد ببضيع التف  ككل.
ــانون :  ــات والق ــين األخالقي ــة ب رذا لضةجمددي الامددابليةي اوالريددة لضددةلع الددتف  ادد   العالق

يلاددددذ ا ددددباي لحددددل هددددذا القددددةتبن ، قضييدددده أن يالددددةج االللددددتاع بةلامددددابليةي اوالريددددة ، ب 
 اللضةجض ب كل امابل.

ـــالخبرأ :  ـــزود ب ايددد  ايادددةء الدددتف  الدددذين يقبادددبن بضاييدددةي القيدددة  بالضدددلج باللددددجي   الت
بالبح  بلقديع االمل ةجم أب أى أت د ة أادجى الاصصدة ، الحدةقظ ايد  امدلبى اتةمدب 

ايبن ب ة . كادة أن ان الاضجقة ب حد  الاضيباةي الا تية ب الضياية ق  الايةالي الل  يض
 ايي ع الةبضة الي بد الحديبة ليحفةظ اي  كفةءل ع ق  الا ةجاي الل  يملادابت ة .
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اددع اللاييدت  –اتدد القيدةع بةوت د ة الاجلب دة بضاي دع  –ايد  ايادةء الدتف   عـدم التحيـز : 
بين اوقجاد اي  أمة  الغيدجاي ، ابدل الضادج ، باليدت  ، بالضدج  ، بالادب ن اوصدي  ، 
بالدددين ،باللبيدده اليتمدد  ، باالاةرددةي ، بالبمدد  االيلاددةا  باالرلصددةدى ، أب ايدد  أى 

 أمة  أاج يتة اييه ق  القةتبن.
ال يلددددبج  اياددددةء الددددتف  قدددد  امددددةيقةي يتمددددية ، بالامددددةيقةي  المضــــايقات الجنســــية :  

غيددج  اليتمددية هدد  اوغددباءاي اليتمددية ،باالرلجابددةي اليمدداية ،أب المدديبكيةي  اليفظيددة أب
 اليفظية ذاي ال بيضة اليتمية ، الل  لحد  أبتةء ل دية اياةء التف  ودباجهع .

ييدب أن يددج  ايادةء الدتف  أن ا دكلل ع ال اصدية ردد  المشاكل والخالفـات الشخصـية : 
لؤبج اي  ادى كفةءل ع بقةاييل ع أبتةء أداء الضال ،بايي ع بةللدةل  االبلضدةد ادن ااةجمدة 

ا أن ا ةكي ع ال اصية ياكن أن للمبب ق  ريذاء الضايل أب التايل أب أت  ل ع رذا  ضجب 
 الابحب  ، أب أى  اة رد يماجبن له بايبة ا تية أب ايايةه.

: ايددد  ايادددةء الدددتف  الدددذين يقبادددبن بل دددبيج أب امدددلاداع االالبدددةجاي تصـــميم االختبـــارات  
ضيايددة بالاضيباددةي الا تيددة ،بلكتيكددةي القيددة  اواددجى ، أن يقباددبا بةمددلاداع اويددجاءاي ال

الاةصة بلصايع بلقتين ببإيجاءاي الصد  بلقييل أب املبضةد اللحيت باللبصيةي الالضيقة 
 بةالملاداع.

اتد لفميج تلةا  القية  ، ييب أن ي اذ اياةء التف  ق  حمبةت ع تفسير نتائج القياس :  
ال داة احدل القيدة   اددا ان الضباال الاةصة بةالالبةج بالضباال الاةصدة باصدةاة

، لي  الضباال الل  رد لؤبج اي  أحكةع اياةء التف   ، بالل  رد لقيدل ادن دردة لفمديجال ع 
، كاة أن ايي ع او ةجم رل  أى لحفظةي يبهجية لدي ع للضي  بادى درة بحدبد لفميجال ع 

. 
هيين ييددب ايدد  اياددةء الددتف  ادددع المدداةح لأل دداةة غيددج الاددؤ  األفــراد ريــر المــؤهلين : 

 بةملاداع لكتيكةي القية  التفم  .
يحدددةقظ ايادددةء الدددتف  ايددد  المدددجية الالاادددة قددد  حفدددظ بلجليدددب  الحفـــاظ علـــى الســـجالت : 

بلتظيع الميلي اللد  لقد  لحدي امدابليل ع ، مدباء كةتدي مديلي اكلببدة أب امديية أب 
قددةتبن  ، ادبتددة اددن اددلل أى بمددي  أاددج ، بيقددبع اياددةء الددتف  بضاييددةي الحفددظ بققددةه لي

 بب كل يماح بةالتصية  لال يبةي الاضةييج اوالرية.
 اتد امل ةجم التالء : االستشارات : 
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ال يقدددبع ايادددةء الدددتف  بةلل دددةبج قددد  الاضيبادددةي المدددجية اللددد  ردددد لدددؤدى رلددد  اضجقدددة  -1
 اصدية الادجيض أب الضايدل أب الابحدب  أب أى أقدجاد مادجين أب هيادةي يدلع الددابل 

صة ، رال رذا لدع أادذ اباققدة ال داة تفمده أب ال يادة . أب رذا لدع اض ة ق  الرة اة
 يكن هتة  بد ان الاكة فة .

ليادى الذى يماح بلحقي  ال د  ان  –قق   –يقبع اياةء التف  بلبةدل الاضيباةي  -2
 االمل ةجاي .

 ثا يا : ماذب من ميثاأل أي  يات المه ة ةى عل  االجتماع         
 الموضوعية وال زاهة :

ييب اي  الا لغيين بضيع االيلاة  أن ييةهدبا ان أيل الحفةظ اي  الابمباية بالتتاهة 
 ق  ريجاء البح  المبميبلبي  بالااةجمة المبميبلبيية  ،بذل  ان الل :

 االللتاع ب اي  املبيةي اللقتية الااكتة ق  بحبب ع بق  اللدجي  بق  الااةجمة. -1

ك قجاد ياليفبن ق   ج  بحب ع با ةجال ع بابدجل ع  تظجاه ون الا لغيين بضيع االيلاة  -2
حدبد اضجقل ع ، بأبيه القصدبج اللد   –اتذ البداية  –، قإته ييب ايي ع أن يبمحبا 

لددد  ال ددداة ذالددده ، باللددد  للبرددد  ايي دددة اصددددارية  لجيددد  رلددد  اللاصدددة الضياددد  باد
 ح  بتيةح أع ال .التلةا  ، ببةللةل  الل  يلحدد بتةء ايي ة اة رذا كةن ياكن اتيةت الب

قدد  الااةجمددة ، أب قدد  اباردد  أاددجى حيدد  يكددبن الا ددلغيبن بضيددع االيلاددة  ا ددةلبين  -3
 –ب دكل دريد  ببددبن لحيدت  –ب ن يض با حكاة ا تية ، قإته ييب ايي ع أن يبمحبا 

 ايةالل ع بادى ابجل ع .

ال اجض تلةاي ع ب كل كةال ، ييب أال يميابا اجض تلةا  بحب ع ، اتداة يقدع الض -4
، قددإت ع ايتاددبن بدد ن يضجمددبا تلددةاي ع كةايددة بدبن أى حددذ  وى بيةتددةي يكددبن ل ددة 

ايددد  الا دددلغيين بضيدددع االيلادددة  بب قمدددل ادددة لمددداح بددده  –أيمدددةه  –داللل دددة . بييدددب 
راكةتددةل ع ، أن يضيتددبا اللفةصدديل الاةصددة بتظجيددةل ع باتددةهي ع ، بلصدداياةي البحدد  

 ايه .الل  ياكن أن لض   داللة للفميجاي تلة

لبمدديح كةقددة اصددةدج الددداع الاددةل  ، بأن ي دديجبا رلدد  أى الرددةي اةصددة بدد ى جا   -5
 وااةل ع .

أال يقدابا أى لض داي لياملييبين بلألقجاد ، بليياةاةي أب لياتظاةي ، رال رذا كةتدي  -6
هتة  تية صةدرة ، بردجم اي  البقةء ب ذ  االللتااةي ، قال  رددع اللض دد يتبغد  البقدةء 

 به .
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ةرةه اددددن جبح الك دددد  أب االقصددددةح اللددددةع اددددن الاددددت   باللحييددددل قإتدددده ييددددب ايدددد  المدددد -7
أن يلضةبتبا ببذل الي د  –بضد أن يلابا لحييلل ع الاةصة  –الا لغيين بضيع االيلاة  

قدد  رلةحددة الاددةدم بالببددةا  اللدد  لددع ياض ددة بلي يتهددة اددن اوتفددة  الضددةع ، لغيددجهع اددن 
اضقبلدددة ، رال بةلتمدددبة ليحدددةالي الاةصدددة بةلمدددجية ، ايادددةء الضيدددبع االيلاةايدددة بلكيفدددة 

بيحددد  الضايدددل قددد  ايكيدددة الاضيبادددةي، ببةلاصبصدددية ، أب بةدادددةء البةحددد  الايددددات  
باصبصدددية الادددذكجاي ال اصدددية ، حيددد  يدددؤدى ذلددد  بةلمدددجبجم رلددد  اجر دددة . بيضدددد 

 ية.لحديد البري الاتةمب الذى يلع قيه هذا اللضةبن أاجاه اي  يةتب اظيع ان اوها

أن يقدددابا اضيباددةي بامل دد ةداي باقيددة ، قياددة يلضيدد  بةلاقددةيي  ، بغيجهددة اددن أدباي  -8
 القية  الاملاداة ق  بحبب ع .

أال يقبيبا اتحة أب اقبدا أب ا ةع ق  بحب  يبدب احلاةل اتل ةك ة ليابدةد  الاضيتدة قد   -9
الابدةد  ، بال هذا الايبة  ، بييب أن يتمحببا ان البح  اتداة يكل فبا اتل ةكدة ل دذ  

 يكبن ق  امل ةال ع لصحيحه .

اتد ربدبل الدداع الادةل  وحدد الا دةجي  ، قإتده ييدب ايد  الا دلغل بضيدع االيلادة  أن  -10
يبدذل كدل ي دد ااكدن لكد  يتيدت الضادل بققدةه لييددبل التاتد  الابمدب  ، بادة قد  ذلد  

 لقديع لقةجيج لاصدج اللابيل .

يلادة  ، بادة قد  ذلد  ال يبدة ، قد  ا دةجي  اتداة ي لج  اددد ادن الا دلغيين بضيدع اال -11
ا لجكة ، قإته ييب أن يكبن هتة  الفةرةي بامحة اتذ البداية بةلتمدبة للقمديع الضادل 
، باويددج أب الاقةبددل ، بالحصددبل ايدد  البيةتددةي بحقددب  اللدد لي  بغيجهددة اددن الحقددب  

  الا دجب  ، بالامابليةي ، ابل هذ  االلفةرةي رد لحلةج رلد  لضدديلي بلقددع الضادل قد
 بهذ  اللضديلي ييب أن يلع االلفة  ايي ة ان يةتب الياي  .

االللددتاع بت ددج تلددةا  البحدد  ، قياددة ادددا ليدد  اللدد  يحلاددل أن لمددبب مددججاه ليضاددلء أب  -12
الالضددةبتين أب الا ددةجكين ، أب الددذين أا دد  ل ددع حدد  ايكيددة البحدد  بتددةء ايدد  الفددة  

 جما  أب غيج جما .

أبمدةا ع ، كضيادةء ايدبع ايلاةايدة ا تيدين ، وغدجاض ااةدادة ادع رمةءم امدلاداع  -13
أب احليةليدددة ، أب كمددددلةج لياددد  بيةتددددةي لاةبجيدددة وى اتظاددددة أب حكبادددة ييددددب ايدددد  
الا ددددلغيين بضيددددع االيلاددددة  أال يادددددابا الامددددلييبين قدددد  أى ا ددددجب  بحبدددد  بةلتمددددبة 

 ليغجض ان ايجاء البح  الذى ي ةجكبن قيه .
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 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

ي ع البح  ل ع الح  قد  أال ياكدن االمدلدالل ايد  بيةتدةل ع او اةة الذين ي ب  اي -14
 ال اصية.

ييدددب أال لضدددجض ااييدددة ريدددجاء بحددد  مبمددديبلبي  الامدددلييبين وى ا دددج حقيقددد  ،  -15
بيلابل ق  رلحة  مجج  اصد  ، رن الاباققدة الابتيدة ايد  الاضيبادةي ييدب أن يدلع 

ة أكبج ادن اادة ج الحصبل ايي ة ان الابحب  رذا كةتي الااة ج الل  ميلضجض ل 
الحيةم اليباية ،رذا كةتي هتة  ااة ج أب أمدجاج ، بلدب احددبدم البرضدة ، قإتده ييدب 

 الحصبل اي  الاملييب اي  اباققله الاملتدم رل  الاضيباةي.

لبرد  الل ديدداي الاحلايدة  –اي  ردج االاكةن  –ييب اي  الا لغيين بضيع االيلاة   -16
لاداع بضددض اومددةليب ليلغيددب ايدد  ذلدد  ، ات ددة ليمدجية قدد  دجامددة اضيتددة ، بياكددن امدد

امددلبضةد البيةتددةي اللدد  ياكددن االمددلدالل ات ددة ايدد  او دداةة ، امددلاداع االمددليةبةي 
ايددددد  أمدددددد  ا ددددددبااية ، بغيددددددج ذلدددددد  اددددددن الحيددددددبل االحصددددددةاية لاباي ددددددة ا ددددددكلي 

 الاصبصية كياة كةن ذل  اتةمبةه.
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 [ دليل أخالقيات المهنة  ]
 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

 أي  يات ومواثيأل الشرف اإلع مى :ثالثاً : 

لددد  بمدددةال االادددلع ب هايدددة كبدددجى قددد  الضصدددج الحددددي  ، ققدددد أصدددبح هتدددة  حةيدددة ايحدددة للا
لالةبضددة اوحدددا  باوابددةج قدد  كددل اكددةن قدد  الضددةلع ، بيجيدد  الفمددل قدد  ذلدد  رلدد  اتل ددةج 
اللضييع ان تةحية بالل بج الصتةا  ان تةحية ااجى حي  اتل ج املاداع الجاديب باللييفتيبن 

تلجتددي بالصددح  بالايددلي بااليدد  أتباا ددة ااددة أدى رلدد  مددجاة بالاح ددةي الفمددةاية باال
 اتلقةل الاضيباةي .

 وهناد أخالقيات ومواثيق للشرف االعالمى ا منها :
  االللددتاع بابدددأ الامددابلية اوالايددة بلدددايع اللددتاع بمددةال اواددلع بددةلقيع بالاضددةييج

 اوالرية ليا تة.
  تدة رلد  أت دة لضدد بابةبدة لبيي دةي ذاليدة لجي  أهاية ابابيد  ال دج  بأالريدةي الا

لقجاجاي اوالايين ق  االي  الابار  اللد  يباي بت دة باةصدة قد  ظدل اوتادةي 
 باللحديةي الل  لبايه الضال اوالا  .

  لقددبع قيمددفة ابابيدد  ال ددج  اوالايددة ايدد  حاةيددة اليا ددبج اددن االمددلاداع غيددج
 الامابل ليبمةال اوالاية.

 يدد  اوالريددةي أب اضدددةييج المدديب  الا تدد  رلدد  حقددب  ببايبدددةي ل دديج اضظددع اباب
 االاية ا اة ، ابل :

 ماةن حجية اوالع . -1

 حجية البصبل رل  اصةدج الاضيباةي . -2

 لحجى الابمباية بالدرة بالصد . -3

 ادع لحجي  البرةا  أب الضجض الا ب  ليحقةا  . -4

 الفصل بين الابج باللضيي  . -5

اصدديحة الضةاددة ال أن ي ددد  رلدد  االقلددجاء أب ل ددبيه أن يادددع التقددد باللضييدد  ال -6
 الماضة .

 االالتة  ان الل  يج باالل ةع بةلبة ل بالقذ . -7

 ادع اتل ة  الحيةم الاةصة لواجين. -8

 الحجة اي  التتاهة باالملقلل. -9

 ح  الجد باللصحيح. -10

 احلجاع مج الا تة . -11
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 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

 الامابلية رتاء الجأى الضةع باصةلحه. -12

 مةن بصفة اةاة .الدقة  ان حقب  اوت -13
 واجبات الصحفيين فى مواثيق الشرف الصحفية فى مصر والعالم :

 ان بين أالريةي ت ج الاباد الصحفية الل  ييب أن ييلتع ب ة الصحفيبن ، اة يي :
 تقل اوتبةء بدرة بذكج الحقةا . -1

 االللتاع بةلابمباية بالصد  باالتصة  باللباتن. -2

 أتصة  الحقةا . ليتب اللحجي  أب الل بيه أب ذكج -3

 اللاييت بين الحقةا  باللااين باللك ن. -4

 ادع الاي  بين الابج بالجأى. -5

 اللحق  ان صد  الابج بصحله . -6

 ادع حيب اضيباةي ا اة . -7

 الحجة اي  اللدق  الحج بالالباتن لألابةج. -8

 ح  الابا ن ق  الاضجقة. -9

 البة  ال ج  الا جباة ق  الحصبل اي  الاضيباةي . -10

 اةي الاة اة أب غيج الدريقة.لصحيح الاضيب  -11

 ادع املاداع لغة االاية ال للف  ا  الذب  الضةع. -12

 ادع تمبة أربال أب أقضةل رل  أى  اة أب ي ة بدبن الل كد ان اصدجهة. -13

 ادع االملضةتة بببةا  غيج صحيحة . -14

 االللتاع بةللفميج اواين لألحدا  بالاضيباةي. -15
 أخالقيات نشر الصور والرسوم :

 جى الدرة ق  ت ج باضةلية الصبج بااليةجهة بتقي ة ق  ميةر ة الالاع.مجبجم لح 

 .أن يل ةب  كلع الصبجم ا  امابت ة 

 . الل كد ان صد  بأصةلة الصبج بالجمبع الل  يلع املاداا ة 

 .االللتاع بضدع ت ج صبج لضدد ان الحةالي الاجمية 

 .اللتبيه آلية لضديلي يلع ايجاا ة اي  الصبج 

 بج اؤذية أب مةجم بةآلاجين.ادع ت ج ص 

  ادع ل بيه الصبج الصحفية أب الللاب ق  لفةصيي ة أب املاداا ة ب جيقة لؤدى
 لادا  القةج  مباء ان الل لغيجهة ان  جي  الابتلةج أب راةدم لجكيب ة.
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 [ دليل أخالقيات المهنة  ]
 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

  ادع ت ج صبج لحال ا ةهد جاب بات  أب اللفةصيل الابيجم ل ة رال رذا ارلمدي
 .الاصيحة الضةاة ذل  

 أخالقيات أداء العمل اععالمى :
 . مجبجم البة  ال ج  الا جباة ق  الحصبل اي  الاضيباةي الصحفية 

  االللتاع بضدع القيةع بحالي صحفية لمل د  اغليدةل  اصديةي اضيتدة أب لحقيجهدة
 أب اللقييل ات ة .

 .االللتاع بةلمض  للحقي  أرص  الاضةييج اوالرية ليا تة 

 فية باللك ن بالابةلغة.ليتب اوبةجم الصح 

  اددددع امدددلاداع هبيدددة اتيفدددة أب كدددةايجاي اافيدددة أب ادمدددةي اقجبدددة أب تج  أي دددتم
 لصتي أبتةء اداء الضال.

 مواثيق الشرف الصحفية وواجبات الصحفيين إزاء المصادر :
  ، االللتاع بابدأ حاةية مجية الاصةدج   ادع الك   ان أماةء اصةدج اضيباةل ع

 لك   ان حةالي الفمةد ( ، بلدق  الاضيباةي لييا بج.بذل  يمةاد اي  ا

  ، كبيددج اددن دبل الضددةلع للامدد  قي ددة الصددح  بحق ددة قدد  كلاددةن اصددةدج اوابددةج
 بأماةء الكلةب الذين يت جبن ب ة اقةالي ال لحال لبريض ع .

 .االللتاع بضدع الحصبل اي  ببةا  أب صبج رال بضد اباققة الاصدج 

 ة قددد  الضبدددةجاي اللددد  لدددجد مددداةن اضيبادددةي الاصدددةدج ، اددددع ريدددجاء لغييدددجاي يذجيددد
 بتمبة اوربال باللصجيحةي رل  اصةدجهة الحقيقية.

  اددددع امدددلغلل ا دددةاج بابا ددد  التدددة    الاصدددةدج غيدددج الجمددداية( كاصدددةدج أب
 ي ي ع أب ادع ردجل ع اي  لقديج أبج اة يدلبن به ان لصجيحةي .

  اققل ع.ادع اللصبيج أب اللمييل ا  الاصةدج دبن اب 

  ادع لصبيج أب ريجاء أية اقةبلي اد  أ فدةل قد  ابمدضةي ردد لضدبد ايدي ع بآبدةج
 تفمية ميبية ] رمةية اوهةتةي د اليجااع [..

 مواثيق الشرف الصحفية وواجبات الصحفيين إزاء أخبار المحاكمات والجريمة والعنف:   
 يين ، ابل :للضدد اوللتااةي اوالرية ذاي ال ةب  القةتبت  اي  الصحف

 مجبجم االللتاع ب حكةع القةتبن. -1

 اوالتة  ان الل  يج أب االل ةع بةلبة ل. -2

 القذ  أب المب. -3
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 [ دليل أخالقيات المهنة  ]
 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

ادع امتةد برةا  غيج احددم ل اة ادة لمدلبيب اقةبده أب احلقدةج  دبن لحديدد بارضدة  -4
 اضيتة .

 احلجاع ح  كل رتمةن ق  أن يكبن له االبةج  بكجااله بين اآلاجين. -5

مدةءم امدلاداع حجيدة الصدحةقة ، بذلد  بت دج أقكدةج باقةادد ادع اجلكةب يدجا -6 اع الت دج باد
 بابةد  مةجم بةلايلا  .

االالتددة  اددن اللحددجيض ايدد  أى ااددل غيددج رددةتبت  أب ايدد  ادددع ا ةاددة القددباتين أب  -7
 لاجيب البتةء االرلصةدى.

 اللحجيض اي  بغض  ةافة ان التة . -8

مددجاج الحيددةم الاةصددة بالضةاييددة لألقددجاد ادددع اق ددةء اددة يلضيدد  بددةوقجاد بت ددج اددة يلضيدد  بة -9
 بقصد اومةءم رلي ع بابلتاتهع ان الل ل ديدهع بإق ةء هذ  اومجاج.

وررم أن نشر الجريمة وأخبار المحاكم  يعـد حقـا مشـروعا للصـحافة ا فـإن هنـاد حـاالت 
 يتم فيها عدم النشر ا مثل :

 ااةم ليتظةع الضةع.ت ج أابةج اللحقيقةي الل  حظجي مي ة اللحقي  ت جهة اج  -1

 ادع ت ج برةا  الييمةي المجية. -2

اددددع ت دددج اللفةصددديل الاةصدددة بدددبضض القمدددةية الاةصدددة بدددةوحبال ال اصدددية ، ابدددل  -3
 ]ال ل  د التتة د التفقة .. [.

االللتاع باياباة ان الابدةد  ، ات دة أن الادل ع بدج  حلد  لببدي اداتلده ، اددع اللضييد   -4
ةء ، بادددع ت ددج اوابددةج اللدد  ياكددن أن لددؤبج ايدد  ايدد  القمددةية الاتظددبجم أاددةع القمدد

االداددددةء الضددددةع أب الضدالددددة ، أب احةبلددددة اللدددد بيج ايدددد  أ ددددجا  القمددددية اددددن الال اددددين 
 بال  بد بالقمةم بالجأى الضةع.

ادع لحمين اليجياة أب الضت  أب الل يي  ايي ة ، بادع اظ ةج الايجع اي  أته ب ل  -5
 أب لقديع بص  لفصيي  لييجااع.

التددة  اددن ت ددج أمدداةء بصددبج اوحدددا  الال اددين أب الالددبج ين قدد  يددجااع اضيتددة اال -6
 حاةية لاملقبي ع .

ادع لبييه االل ةع بغيج دليل بادع الل  يج أب ل بيه المداضة باالللدتاع بضددع القدذ  أب  -7
 المب ق  ح  اآلاجين.

 مواثيق الشرف والواجبات والمسئوليات االجتماعية للصحفيين :
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 [ دليل أخالقيات المهنة  ]
 لية اآلداب ـ جامعة الزقازيقلك

 

 
 

  ب كل امابل ايلاةاية ، باحلجاع ريع الايلا  باةداله بلقةليد .مجبجم اللصج   

  ليتدددب ت دددج أيدددة ادددباد لدددداب أب ل دددي  ايددد  اجلكدددةب اظدددةهج االتحدددلل باالبلدددذال
 بالاجبج ان اآلداب الضةاة .

 .  ادع اللحجيض اي  بغض  ةافة ان التة 

 لضتصجية.ادع ت ج اة يضد اتل ةكة لألديةن أب اة يبيج التضجاي ال ةافية أب ا 

 .ادع لحجيض اليتبد اي  ادع ا ةاة اوبااج 

 .ادع الداةية ليحجب 

 .ادع اومةءم لي ضبب اواجى 

 .ادع ت ج اوابةج الل  لضجض أان بملاة الدبلة رل  الا ج 

 .احلجاع حقب  اوتمةن بابةد  اللضةبن بين ال ضبب 

 .لبت  اف بع صحةقة الامابلية االيلاةاية 

 يج بالحجيةي الادتية ، بحجية الاضيباةي بحجية الجأى.الدقة  ان حجية اللضب 

 مواثيق الشرف إزاء حق الرد والتصحيح .

 . اللتاع الصحف  بح  الجد باللصحيح بأن يلع ذل  بدبن لحيت أب ريبد 

 .اتح قجة المةبية باةدلة لكل اوقجاد بالاتظاةي ق  االتلفة  بح  الجد 

 ة ، باكةن بةجت بقد  أمدج  بردي مداةتة مجبجم ربجات الجد بت ج  ق  امةحة اتةمب
أيةع ان لةجيخ امللاه أب ق   3للصحيح اة  رد يكبن مببه الت ج ان أمجاج . ] 

ادددد يظ ددج اددن الصددحيفة د الددجد قدد  تفدد  الاكددةن ببددتف  الحددجب  اللدد  ت ددج ب ددة 
 الابمب  اوصي [.

 .أال يلع لغييج الاضةلع الجايمية ليجد 

  ح  الجد باللصحيح قق  ات ة ت ج ابمباةي  هتة  بضض حةالي االالذاج بلي
صحفية غيج اةدلة أب اباد ا بهة أب غيج صحيحة أب بهاية ق  ح   اة أب 

 ي ة اة .

 مواثيق الشرف الصحفية وواجبات الصحفيين إزاء التعامل مع اععالن :

  مددددجبجم لاييددددت الاددددةدم اوالتيددددة اددددن الاددددةدم اللحجيجيددددة ببمددددبح باةصددددة بةلتمددددبة
 اللحجيجية.للالتةي 

 . االالتة  ان اوالن ان المي  المةجم 
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  لقييدد ت دج اوالتددةي الاةصدة بةل ددب بالاتليدةي الدباايددة د الااددبج د المديةاج د
 الاجاهتةي د الامةجبةي الاةلية.

  اددددع ت دددج الادددباد اوالتيدددة اللددد  لت دددبى ايددد  ردددذ  بمدددب أب اتل دددة  لدددألداب أب
   حقب  الغيج.لحجيض اي  اجلكةب يجااع أب االداء اي

 مواثيق شرف تتعلق باالعالن التليفزيونى :

  ال ييددددبت رذااددددة ألفددددةظ أب لضبيددددجاي أب صددددبج مددددبرية أب ابلذلددددة ، بددددل ال بددددد اددددن
 املاداع لغة االتية جارية.

  ال ييددبت اذااددة اددة اددن  دد ته أن يادد  اآلداب الضةاددة أب يادددش الحيددةء بددةلقبل أب
يددةي لمدديب  ال اصدديةي الالمدداتة دااددل اوداء أب الصددبجم بالحفددةظ ايدد  اوالر

 االالن.

 . ليتب املاداع الضت 

  اجاادددةم لغدددة اوادددلن باددددع االمدددلغلل المدددي  ليامدددل ي  ادددن ربدددل الاضيدددن ب جيقدددة
 ابة جم أب غيج ابة جم .

 .مجبجم أال يلمبب االالن ق  أحدا  مجج أالرب أب بدت  لأل فةل 

ل بنــود مواثيــق الشــرف اععالمــى بالنســبة تفســير جانــب األداء األخالقــي أو أســلوب تفعيــ
 للخ اب الذى تقدمه وسائل اععالم البديل :

رن اصبصددية بمددةال اواددلع البددديل بأها ددة  ددبكة االتلجتددي بامددلاداي ة ب بيضددة الاددةدم 
اوالايددة ، بدجيددة الددبا  بددةلاكبن اوالرددب ليجمدددةلة اوالايددة لدددى القددةااين بةاللصددةل لفدددجض 

يددة الضديددد اددن البتددبد اوالريددة اللدد  لمددلتد رلي ددة ابابيدد  ال ددج  اوالادد  اللدد  مددجبجم ااددةدم هيك
 بيدي ق  ظل بياة االاية لقييدية.

وهناد عدد من اعشكاليات األخالقيـة المرتب ـة بالممارسـة الصـحفية داخـل وسـائل العـالم 
 البديل ا أبرزها :
بحيددددد  ل دددددغل المدددددغب  الليةجيدددددة : قددددد  ظدددددل اف دددددبع الليدددددةجم االلكلجبتيدددددة ،  (1

 االالتةي الاملاداة ان الةبضة الامابن اي  الابر  .

امددلاداع البصددلي الت دد ة : قةلتصددبة الت دد ة لمددةاد الاحددجج ايدد  لقددديع  (2
 اضةلية أاا  لياباد اوالاية.
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الدرة : قةلمجاة بالفبجية ق  تقل الاضيباةي رد لدؤدى رلد  اددع الدردة قد  كبيدج  (3
 ان اوحيةن.

بحقددب  الايكيددة الفكجيددة لددبضض الاضيباددةي أب الاددباد  الاصددةدج : بهدد  للصددل (4
 اواجى الل  يلع االملضةتة ب ة ق  ابار  االتلجتي اوالاية .

 الاصبصية :بذل  اتداة يلع اللضجض و اةة اةديين . (5

اللتظددديع : قمددداة اللاجكتيدددة اللددد  لايدددت االتلجتدددي ليضدددل ادددن الصدددضببة باكدددةن  (6
 جهة.المي جم اي  الاضيباةي الالدققة اب

  ج  يا  اوابةج. (7
 رايعاً : أي  يات عمل الجغراةى:

يلابدددل اادددل اليغجاقددد  قددد  دجامدددة مددديب  اوتمدددةن قددد  ر دددةج لفةايددده اددد  البيادددة ال بيضيدددة 
الاحي ة به ب د  تيةدم ردجا  اوتمةن ببايه بحقةا  هذ  البياة بامةادله اي  رييةد حيبل بارضية 

ذلدد  قددإن رتلدةج الاضجقددة اليغجاقيددة بت دجهة لابددل الا اددة  لكدل اددة يضلددجض  جيقده تحددب البقددةء . بايد 
 اومةمية لييغجاق ، بهذا الضال يل يب اة يي  :

اكلمدةب ا ددةجم امدلاداع االدباي الااليفددة قد  يادد  البيةتدةي البصددفية بالكايدة الالضيقددة  -1
 بم ح اوجض بالغل  اليبى بالميب  بالت ة  الب جى .

الضيتددة الاابيددة ليايلادد  اوصددي  بلصددتي  باضةليددة االللددتاع بةلابمددباية قدد  االيددةج  -2
البيةتةي بالاضيباةي الكبيفة بةملاداع اومةليب الفتيدة الاتةمدبة بادتل تفمده بد كبج رددج 
ااكددن اددن الاباردد  الاتدددا  قي ددة بالتظددج رلدد  الحقددةا  ايدد  أمددة  اودلددة بالبددجاهين 

بض باببدةي اييةبيةل دة أب واي  أمة  ادع اللحيت بالضة فة بالاحةبة  ق  االيةج الفج 
 ميبيل ة.

االللددتاع بةواةتددة الضيايددة قدد  البصددبل رلدد  التلددةا  بققددةه لقبااددد الاددت   الضيادد  باظ ددةج  -3
ادى اللبةين بدين التلدةا  اللد  لبصدل رلي دة بليد  اللد  لبصدل رلي دة البدةحببن اآلادجبن 

  لتةبل دة ب دكل بلحديد الايةالي الل  أغفي ة ان الظةهجم ابمدب  الدجامدة أب ليد  اللد
 م ح  بلحلةج رل  ي بد البةحبين اآلاجين.
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 يامساً : أي  يات يلتز  يها الياحث ةى دراسة التاريخ 

: قدل بددد ليادؤجخ أب الا دلغل با تدة اللددةجيخ أن يكدبن أكبدج تتاهددة ادن القمدةم ذلدد  أن  ال زاهاة -1
الاددؤجخ قدديحكع القمددةم يحكاددبن ايدد  أحيددةء يمددل يضبن أن يددداقضبا اددن أتفمدد ع ، أاددة 

اي  أحدا  لةجياية  و اةة ق  داج الح  . كذل  الحةل قإن أحكةع القمةم ياكدن 
 املاتةق ة أب تقم ة أاة أحكةع الاؤجاين ققد لظل اقبدا بل تقض .

: ال بددد أن يليددجد الاددؤجخ اددن كةقددة اوهددباء باالتلاددةءاي  الميةمددية أب ال بقيددة أب غيددج  الحياااد -2
تلقةء أحدا  لةجياية بضيت ة بذل  للمييج الدجامة اللةجياية ق  الية  ذل  ، بأال يلضاد ا

 اقصبد . قاةذا يميج  رن كةن هذا الميةم  اةداله أع ظةلاةه؟

 : أن يكبن ابمباية ق  أحكةاه اليجداه ان اوهباء باوحكةع الامبقة. الموضوعية -3

ق د  جاقدد ادن ادن جباقدد الدجامدة  : رذا كةتدي اواةتدة أصدل ادن أصدبل البحد  الضياد   اقما ة -4
اللةجيايدددة باآلبةجيدددة ، قةواةتدددة قددد  ردددجاءم الدددتة باواةتدددة قددد  اللضةادددل اددد  اوبدددج ادددن 

 أبيديةي البح  اللةجيا .

: ييلددتع الاددؤجخ بةلايبددة  اوالرددب لياؤممدددة  اللدد  يضاددل ب ددة ، امددةقة رليدده الدددبات   اقياا أل -5
 أب قكجاه هدااة لدبلله أب اؤممله. اوالرب الذال  لديه . قل يلبت  رمةية

: ييلددتع الاددؤجخ بددةلات   اللددةجيا  قدد  دجامددله لابمددب  اضددين امددلاداة أكبددج اددن  الم هجيااة  -6
 جيقدة ليلحقد  ادن صددد  بصدحة البارضدة اللةجيايددة اضلاددا ايد  أكبددج ادن اصددج بددل 

ضين ان بأكبج ان لغة ليلحق  ان اوحدا  اللةجياية ، قل يكف  التظج رل  ابمب  ا
تابيددددة باحدددددم أب بي ددددة تظددددج اضيتددددة بلكددددن يتبغدددد  التظددددج رلدددد  ال اصدددديةي اللةجيايددددة 

 باالحدا  اللةجياية ان ادم بي ةي تظج بان تباية بأبضةد االيفة .
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 آليات ت فيذ الميثاأل اقي    
 وتفعيل  ظ  المساءلة والمحاسية
 لكلية اآلداب ـ جامعة الز ازيأل 

ضيددل تظددع الامددةاية بالاحةمددبة وامددةء هياددة اللدددجي  باضددةبتي ع هتددة  مليددةي امددلحدبة للف
باوداجيين لاي ان  جي  ااة بة بحدم لقبيع اوداء بماةن اليبدم ليمةدم جؤمةء اورمةع الضياية 
باددديج الكييددة بجؤمددةء اورمددةع اوداجيددة باباقةل ددة ب ددج  الصددباب بالضقددةب اللدد  يجغبددبا أن لددلع اددن 

حةمبة داال الكيية ، اي  أن للع اتةر ل ة ا  أامةء هياة اللدجي  بالضةايين الل ة الامةاية بالا
 بكل رمع ن اورمةع الضياية باوداجية باالاةدهة ان ايةل  اورمةع .

رةاددي بحدددم لقددبيع اوداء بمدداةن اليددبدم بلفجيددل البيةتددةي الددباجدم رلي ددة اددن اورمددةع الضيايددة 
مةء هياة اللدجي  بملية لت ب  ايد  اوداجيدين ، حيد  لدع ليبصبل رل  ملية ابحدم لت ب  اي  أا

اال اذكجم ليضجض اي  الميد اايد الكيية لا يدا للفضيي ة بل بيق دة بذلد  ادن ادلل مليدةي البدباب 
 بالضقةب .

 ومن ضمن اآلليات التى تمت ما يلى :

ة  ل ددكيل ليتددة اددن أامددةء هياددة اللدددجي  بةلكييددة لاباي ددة أيددة ليددةبتاي لاددل بةلايبدد -1
اوالرددب لكييددة اآلداب. هددذ  الييتددة لضاددل قدد  ر ددةج الايبددة  اوالرددب لكييددة اآلداب 
بيلع ل كيي ة ان أامةء هياة اللدجي  باضدةبتي ع ببضدض ال دلب ، بيدلع ادن الل دة 
حل بالةبضة أية  كةبى أب ااةجمةي للضدةجض اد  الايبدة  بجقد  اللبصديةي رلد  بحددم 

 ماةن اليبدم باايد الكيية.
يددددةع بتدددددباي ببجش ااددددل للتفيددددذ الايبددددة  اوالرددددب ايدددد  امددددلبى اورمددددةع بالي ددددةت الق -2

االداجى بال دددلب باضجقدددة الا دددكلي اللددد  لادددل بةلايبدددة  اوالردددب بلحييدددل دباقض دددة 
 بكيفية الي ة بذل  مان ا جب  الل بيج الاملاج بالل هيل للالاةد .

الرددب باالاةدهددة اددن ايددةل  صدديةغة مليددةي الاحةمددبة اتددد الاددجبج ايدد  الايبددة  او -3
 اورمةع بايي  الكيية.

االادددلن ادددن الااةجمدددةي الييددددم قددد  ايدددةل اوالريدددةي اليةاضيدددة ، مدددباء ادددن ربدددل  -4
أامةء هياة اللدجي  أب اوداجيين أب الضاةل أب ال لب ، بذل  اي  ابر  الكيية قد  

لااةجمدددة رددددبم لبحدددة االتدددةي الكييدددة ، أب قددد  اييدددة يةاضدددة التردددةتي   للصدددبح بليددد  ا
 بابةل يحلذى به.
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تكددةج الااةجمددةي اوالريددة كدد  يبلضددد أصددحةب ة اددن لكددجاج قضي ددة اددجم  -5 بكددذل  ليددجيع باد
 أاجى.

 
ااددل حفددل مددتبى يددلع اددن اللدده لكددجيع بلحفيددت الابددةليين اددن أامددةء هياددة اللدددجي   -6

 باالداجيين بال لب.

ريددة اللدد  لقددةبي ع : ااددل امددل ل  لددجأى ال ددلب حددبل الا ددكلي بالااةجمددةي الألال -7
 اي  أن يلع لحييل امل ل  الجأى بالضال اي  حل لي  الا كلي بليتب لكجاجهة.

لتظددددددديع تددددددددباي لتدددددددةرش الا دددددددكلي اللددددددد  لادددددددل بةلايبدددددددة  اوالردددددددب لكييدددددددة اآلداب.             -8
بيددددلع اددددلل التدددددبم لحييددددل الا ددددكلي ، باحةبلددددة اضجقددددة دباقض ددددة ، بأمددددبةب ة بكيفيددددة 

 ل  يلع املاصةل ة ت ةايةه.الي ة ، ح

 أاةي ان  ج  البباب بالضقةب الاقلجحة قل ال :
 أواًل :  رق الثواب 

 را ةء اوبلبية ق  اللج يح ليبضبةي بالا ةع الضياية . -1
 بم  االمع ق  لبحة ال ج  بةلكيية . -2

اال دددةدم قددد  االيلاةادددةي داادددل القمدددع بالكييدددة بةالاادددةل الالايدددتم اددد  لقدددديع  ددد ةداي  -3
 يع ق  يبع اللفب  .ليلكج 

امددددددةادم اضددددددةبت  أامددددددةء هياددددددة اللدددددددجي  قدددددد  المددددددجاة باالتيددددددةت اتددددددد اللمددددددييل  -4
 بالاتةر ة لياةيمليج بالدكلبجا (.

الاباققدددددة الامدددددةء هيادددددة اللددددددجي  باضدددددةبتي ع بةلمدددددفج لحمدددددبج الادددددؤلاجاي الدااييدددددة  -5
 بالاةجيية .

 أبلبية اللج يح ليدبجاي اللدجيبية . -6

ضمب هياة اللدجي  بال ياة الاضةبتة ق  حةلة االللتاع بةلقيدةع اجااةم الظجب  الاةصة ل -7
 ببايبةله .

 ثانيًا :  رق العقاب :
  ق  حةلة ادع االللتاع بةلحمبج .200اصع % 

 . اصع يتء ان جب  تيةدم دال امب هياة اللدجي  بيبدم اوداء 
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  حجادددةن أامدددةء هيادددة اللددددجي  الغيدددج ايلدددتاين ادددن حمدددبج الددددبجاي بالادددؤلاجاي
 لضياية .ا

 . ادع الاباققة اي  االتلداب وى ي ة اةجيية 

 . ادع الاباققة أب ل ايج جق  اوتلةج الضيا  ليلجرية 

 . ادع اللج يح ليبضبةي أب الا اةي الضياية 

  لددد ايج اضدددةبت  اامدددةء هيادددة اللددددجي  غيدددج الايلدددتاين  ادددن اللمدددييل بالاتةر دددة
 لياةيمليج بالدكلبجا  .

 ةاضةي .ل بي  رةتبن لتظيع الي 

 اي  أن يلع ل كيل ليتة الةبضة ليبي ق  الضقببة الاتةمبة .
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 يعض المراجع التى ت  االستعا ة يها

 
ــدرب           د. صدددي  احاددد افيفدد  :   -1 ــل المت ــى الجامعــات دلي ــة ف ــات وآداب المهن أخالقي

،  ) مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس والقيـادات (
 دددبيج اللضيددديع الضدددةل  ،بتاجم اللضيددديع بحددددم رداجم الا دددجباةي ل

 الضةل .
 .2010دليل الايبة  اوالرب  ، يةاضة اومكتدجية ،كيية اآلداب ،   -2
 .2010دليل الايبة  اوالرب  ، يةاضة الترةتي  ، كيية ال تدمة ،   -3
 .2010دليل الايبة  اوالرب  ، يةاضة حيبان ،كيية اآلداب ،   -4
ميثــاق األخالقيــات فــى علــم االجتمــاع )  ( :1995صددةلح  جبددةب الحمدديت  ، بتةهددد   -5

، ات دددددبجاي الاجكدددددت  الراب ـــــة السوســـــيولوجية األمريكيـــــة (
 القبا  ليبحب  االيلاةاية باليتةاية .

ادةدم  1972لمدتة  49رةتبن لتظيع اليةاضةي بالاحله اللتفيذية الصةدجم بةلقدةتبن جردع   -6
 .2009قةهجم ، ( ، ال بضة البةاتة بالض جبن ، ال104: 95 

، اليتء اوبل ، ال بضدة  1978لمتة  47رةتبن لتظيع الضةايين الصةدج بةلقةتبن جرع   -7
 . 1997البةلبة ا ج ، القةهجم ، 

المبـــادئ األخالقيـــة وقواعـــد  ( :1995اةيمدددة ياضددده ، باحددد  الددددين أحادددد حمدددين    -8
ــم  ــنفس ) الجمعيــة األمريكيــة لعل الســلود الخاصــة بعلمــاء ال

 ت بجاي الاجكت القبا  ليبحب  االيلاةاية.ا النفس ( 
تةهددد صددةلح ، أحاددد أبددب تيددد ، تيددبى اييددل ، جبددةب الحمدديت  ، هبددة ياددةل ، اةيمدده   -9

: مواثيــق أخالقيــات العلــوم  ( 1995ياضدده ، احاددد الضددبدم  
ــــة ا  القددددةهجم ، اددددؤلاج أالريددددةي البحدددد  الضيادددد   االجتماعي

 ةاية باليتةاية.االيلاةا  ، الاجكت القبا  ليبحب  االيلا

ــات  بتاجم اللضيدديع الضددةل  :   -10 ــة التــدريس  " أخالقي ــة قــدرات أعضــاء هيئ مشــروع تنمي
 وآداب المهنة فى الجامعات ".
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