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٤

هن   ةأخالقيات ا
  
عنى بالتصرف الالئق تن أخالقیات المھنة عبارة عن توجیھات منشأھا القیم والمبادئُ إ

أما أنظمة المھنة فمجموعة من القوانین والتشریعات التي . أثناء ممارسة األنشطة المھنیة

ومن ھنا فأخالقیات . نتھاكھا عقوباتإتنظم عمل الممارسین للمھنة وغالبًا ما یترتب على 

  .مھنة تشیر إلى ما یجب علیھ فعلھلى ما ینبغي للطبیب فعلھ، بینما أنظمة الالمھنة تشیر إ

  العملفي الفنیة بالجوانب یتعلق ال فھو خاص؛ مذاق لھ موضوع المھنة وآداب أخالقف

العمل ویھدف ھذا المیثاق إلى أن یحدد كل عضو  لھذا األخالقي باألساس  یتعلقوإنما

ق  األخالقي وأن یحترم الحقو یتبعھا لتطبیق المیثاق تدریس السمات االساسیھ التيھیئة

 إلیھ عتبار للمجتمع التعلیمي والبحثي الذي ینتميوالخصوصیة والكرامة والثقة واإل

 المجتمعمن أجل أمن ورفاھیة  المیثاق لتطبیقتدریس السمات األساسیة التي یتبعھا 

  .وضمان النتائج بطریقة تتفق مع المعاییر الموضوعیة 

  

طراف یلتزمون طراف یلتزمون ى واإلدارى دستوًرا تعاھدًیا بین جمیع األى واإلدارى دستوًرا تعاھدًیا بین جمیع األتبر المیثاق بمحوریة األخالقتبر المیثاق بمحوریة األخالقویعویع

ویكتسب ویكتسب . .  لھ بالسلوك الھادف الى أداء مھنى عال، یلتزم بمعاییر التقویم المتفق علیھا لھ بالسلوك الھادف الى أداء مھنى عال، یلتزم بمعاییر التقویم المتفق علیھااًًاوفقوفق

ھذا المیثاق قوتھ واحترامھ من قوة االلتزام األدبى واإلجماع الصادق على أھمیة االرتقاء  ھذا المیثاق قوتھ واحترامھ من قوة االلتزام األدبى واإلجماع الصادق على أھمیة االرتقاء  

  .ھ المؤسسھ التابع لھاھ المؤسسھ التابع لھابمصلحبمصلح

 

  :لتزام بأخالقيات العملة اإلأمهي

 . العادلة غیر الممارسات تقل حیث عامة، بصفة المجتمع تحسین في مُھیس .١

  . خلقًاو ًاعلم كفاءة لألكثر األعمال سندُت حیث الفرص بتكافؤ الناس یتمتع.٢

  .قھح على حق كل ذي یحصل حیث االجتماعیین ستقرارواإل الرضا یدعم.٣

  . التابع لھا وكذلك المجتمع المحیط بھةبالمؤسس وثقتھ بنفسھ الفرد ثقة یزید .٤

  
 فھي تجمع بین واجباتھ ة ومتنوعةواألخالقیات التي البد أن یتسم بھا عضو ھیئھ التدریس كثیر

 التدریس والذي ینعكس علي واجباتھ تجاه ي للوصول لألداء المتمیز فة قدراتھ الذاتیةتجاه تنمی

بھ وكذلك ھناك واجبات خاصھ بالزمالء العاملین في مجال تخصصھ وھیئھ التمریض طال

  .والفنیین 



  
 
 

٥

 المرضي المترددین علي العیادات  أخري فعلیھ واجب أساسي و إنساني تجاهةومن ناحی

  . مجتمعھة وتنمیة تجاه خدمة ھي واجبات إلزامیة وكل ھذه السمات األخالقیةالخارجی
   

   :العملية التعليمية التدريس يف ةضو هيئأخالقيات ع: أوالً

 من خالل التنمیة المعرفیة المستمرة التي یقوم بتدریسھاةتقان المادإ  . 

 من ًا بمستجداتھا ومستحدثاتھا لیكون متمكنة الوافیةالتحضیر الجید لمادتھ مع االحاط 

 . بالقدر الذي یؤھلھ لتدریسھا علي أفضل وجھةالماد

 المصادر والمراجع وھا   علي الھدف من تدریس یدرسھا تشتمُل التيةللمادم خطھ یصمت

 . ة لموضوع المادةاالساسی

  دافھ ومحتویاتھ وأسالیب تقییمھ وإرتباطھ ببرنامج الدراسةطار المقرر وأھإإعالن 

 .للطالب

 الطالب والمجتمعةبما یحقق مصلح یدًا جاإللتزام بإستخدام وقت التدریس إستخدامًا . 

 مھاراتھ التدریسیھ وذلك بحضور وزیادةیب التدریس والتقویمحدث أسال أن ماإلستفادة  

 .التخصصسالیب التدریس في مجال أ بةبعض الدورات الخاص

 ةباإلطالع علي ماھو جدید وحضور المؤتمرات العلمی ة والعلمیةتطویر قدراتھ الذاتی 

 .ةالمختلف

 تصال  من وسائل اإلةاد في التدریس واإلستفةالتدریب علي وسائل البرمجیات الحدیث

 . لبناء جسر من التواصل بینھ وبین طالبھةالحدیث

 داخل  في  عالقات مع المتخصصین في مجال تخصصھ الدقیق ةقامإحرص علي ال

فكار مما ستجدات في میدان تخصصھ وتبادل األطالع علي أخر الموخارج الوطن لإل

 . علي طالبھیجابیًاإ ینعكس

  لقي  علي النمو المعرفي والُخخالص حرصًا وإة بأمانلعملخالق والقیم واباألالتحلي

 . لطالبھ 

 في تقییم  الطالب  وخصوصًاة والشفافیة والحیادیةتسام بالموضوعیاإل . 

   التمتع بصفات القیادة الناجحة فى اإلدارة المتوازنة للمواقف مثل الجمع بین الحزم التمتع بصفات القیادة الناجحة فى اإلدارة المتوازنة للمواقف مثل الجمع بین الحزم

  ..تخاذ القرار وإدارة األزماتتخاذ القرار وإدارة األزماتإإوالھدوء وُحسن والھدوء وُحسن 

   أو المفاجئة أو المفاجئة  ةةتخاذ القرارات فى المواقف الحرجتخاذ القرارات فى المواقف الحرجإإبُحسن وسرعة بُحسن وسرعة التمتع التمتع ..  
  

  



  
 
 

٦

  طالبهأخالقيات عضو هيئة التدريس جتاه 

قیة مؤثرة فى كل مایقولھ ویفعلھ داخل خالأعضو ھیئة التدریس نموذج وقدوة یبعث برسائل 

ن بما تكون أخطر مرالتي لقي لطالبھ وخارج الجامعة ومسئولیتھ المھنیة عن النمو الُخ

   : وتتمثل أخالقیاتھ تجاه طالبھ في االتي .مسئولیتھ عن نموھم العلمى أو المعرفى

 علي ھذا نمي في الطالب قدرات التفكیر المنطقي للوصول إلي نتائج مستقلھ بناًءأن ُی 

 .التفكیر

  لتفكیر المستقل  علي ا المستمر الطالب وتشجیعھعقلیةوي رأإحترام. 

 ُُوفق أصول الحوار البناء وتبعا الداب الحدیث ة المفید ةل اإلعتراض والمناقشتقب

  .المتعارف علیھا وبما یھیئ فرصا أفضل للتعلیم

 أعلي مستوي من االنجاز تسمح بھ  للطالب لتحقیق  التنافس وتكافؤ الفرص ةإتاح

 .قدراتھم

 التعبیر ةي وحریأ الرةالفكر وحریة  في حریةأن یكون نموذجا للقیم الدیمقراطی 

 . ھذه القیم في طالبھةه وان یسعي لتنمیوالمساوا

  ُ یحتذي بھ طالبھ ویتمثلون بھ یقدم عضو ھیئة التدریس فى أقوالھ وأفعالھ نموذجًا طیبًا

 .فى جمیع الجوانب سواء كانت العلمیة او الشخصیة 

 شاف المواھب ورعایتھا من المشاركة واإلشراف على اإلنشطة الطالبیة المختلفة واكت

 الطالبیة والتعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلھا طالب و األسر الخالل اتحاد

 .وإعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة والمتنوعة 

  العمل على خلق روح الفریق والعمل الجماعى.  

  بث قیم التقدم واتقان العمل والحوار البناء واتباع المنھج العلمي السلیم وكذلك غرس

 .لوك االخالقي المھني لدي الطالب لیكونوا واجھھ مشرفھ للكلیھمقومات االلتزام بالس

 البیة واألنشطة  وتنمیتھا ورعایتھا من خالل  االتحادات الطإكتشاف المواھب الشابة

  .سرواأل

 غرس قیم العمل الجماعي وروح الفریق لدي الطالب.  

 المالیة أو أو یاتھم بسبب المشاكل اإلجتماعیةبث روح األمل في الطالب الذین تتعثر ح 

 . ومشاركتھ في حل مشاكلھمالثقافیة

 

  



  
 
 

٧

  

هنةزمالءجتاه  أخالقيات عضو هيئة التدريس    ا

یجب أن تقوم " ام مزاولة المھن الصحیة على أنھ  من نظالمادة الرابعة والعشرونلقد نصت 

 من الممارسین الصحیین على أساس من التعاون هالعالقات بین الممارس الصحي وغیر

ختصاصاتھم الطبیة متكافلون فیما بینھم على إبتنوع  األطباءذلك ألن و ، " ة المتبادلةوالثق

   - : ومن ھنا فعلیھ ما یلى  وصحة أفرادهرعایة صحة المجتمع
  

 وأن یبني عالقتھ بھم  بھف مع زمالئھ ومعاملتھم كما یحب ھو أن یعاملوهن التصرُّْسُح ،

  .الثقة المتبادلةو ، واالحترام، والمحبة،األخوة ُأُسس على

 النقد العلمي  ویلتزم  مھما كانت مبرراتھ،جنب النقد المباشر للزمیل أمام المرضى یت

اللقاءات العلمیة والمؤتمرات الطبیة والمجالت و  االجتماعات الخاصةفيالمنھجي النزیھ 

  .العلمیة

 ھم تحت  أو من  في تعلیم األطباء الذین یعملون ضمن فریقھ الطبيقصارى جھدهبذل  ی

وإعطائھم ، ومعلومات ومھاراتات  والحرص على إفادتھم بما یملك من خبرالتدریب،

 .الفرصة للتعلم وتطویر مھاراتھم

  على الخدمة  یطلب المساعدة من زمالء المھنة األكفاء في حل مشكالتھ التي تؤثر سلبًا 

 .التي یقدمھا لمرضاه أو مجتمعھ أو مھنتھ

 توخي الحذر من أي كلمة أو وعلیھ حینھا  .ة مریض ما لمعاین یب لطلب زمالئھیستج

 .من جھد أو التقلیل مما بذلھ  الزمیل المعالجنتقاصإ  المریضإیحاء قد یفھم منھا

 إذا طلب مریض لھ استشارتھالمعاینةعلى الطبیب المعالج   موافقةتأكد منی  .  

 َّدربون تحت إشرافھ أو یت معھة واألمانة في تقویمھ ألداء من یعملونى الدقَّیتوخ.  

 ال یتقاضى الطبیب أتعابًا مقابل عالج زمالئھ األطباء إال إذا سددھا طرف ثالث.  

 اجتذاب المرضى الذین یعالجون في ، ال یسعى لمزاحمة زمیل لھ بطریقة غیر شریفة

 . أو صرفھم عنھ بطریق مباشر أو غیر مباشر،أو العاملین معھ، لدى زمیلھ

  
  

  



  
 
 

٨

هنلتدريس مع اهليئقيات عضو هيئه ااخال  ة الصحية التمريضية و ا

ساعد   ةا

 العنایة  دورھم في تقدیرویضیة وكذلك المھن الطبیة المساعدة ھیئة التمرال ام حترإ 

  .بالمرضي

 بناء عالقة طیبة بینھم أساسھا التعاون بما یخدم مصلحة المریض. 

 من تنفیذھا كلما لتأكداأن تكون توجیھاتھ واضحة و محددة للھیئات الصحیة المساعدة  و 

  .أمكن لھ ذلك 

 مالحظاتھ المھنیة لھم بطریقة الئقة، متجنِّبًا نقدھم أمام المرضىإبداء .  

  والنظربالنسبة لتعلیماتھ العالجیة اإلستماع الجید لجمیع المالحظات والتحفظات 

  یھأتعارضت مع رى و لو موضوعیة حتب

 التدریب والتوجیھ المستمر  في ه جھد ببذل قصاري في تقدُّمھم العلمي والمھنياإلسھام

  .ملھ
  

رضيه كأخالقيات   طبيب مع ا

أخالقیات الطب وتتمحور حولھا كافة  تعتبر عالقة الطبیب بالمریض القضیة الرئیسة في

الطبیب مؤتمن على صحة اإلنسان فالمھني  المسائل األخالقیة األخرى ذات الصلة بالسلوك

، ولذا صارت مھنة الطب من أشرف ومؤتمن على أسرار المرضى وھي من أثمن ما لدیھ 

الطبیب قدر مھنتھ وعظیم شرفھا لم یسعھ إال أن یتصرف بما یلیق  لھا، فإن عرفالمھن وأنب

  . ما ال یلیق بھ وبمھنتھ  إرتكاب كلبنفسھ عنبقدرھا ومكانتھا فیسمو 

 :      ویتطلب علیھ االتي

 ُھم معاناتھ حسن االستماع لشكوى المریض و ف. 

 نھ مھما تجنب التعالي على المریض أو النظرة الدونیة لھ أو االستھزاء بھ أو السخریة م

 .جتماعيكان مستواه العلمي أو اإل

  الرفق بالمریض عند الفحص . 

 شعار المریض إو طمأنة المریض و تخفیف مصابھ على الطبیب أن یستخدم مھاراتھ في

 .العنایة بھ ورعایتھبحرصھ على 



  
 
 

٩

 من  و ال یمنع ذلك حترام وجھة نظر المریض خاصة في األمور التي تتعلق بھ شخصیًاإ 

 . لھ التوجیھ المناسب

  تسجیل الحالة الصحیة للمریض و السیرة المرضیة الشخصیة و العائلیة الخاصة بھ

 .وذلك قبل الشروع في التشخیص و العالج 

 لتزام الدقة في الفحص الطبي و التشخیص إ . 

 مالھ عالج كتابًة و بوضوح مع تحدید مقادیره و طریقة استعوصف ال. 

 لم تكن حالتھ خارجة عن اختصاصھال یمتنع عن عالج مریض أو إسعاف مصاب ما 

وعلیھ في ھذه الحالة أن یجري لھ اإلسعافات الالزمة ثم یوجھھ إلى أقرب مؤسسة صحیة 

 . 

 ابین بأمراض غیر قابلة لمصستمرار في تقدیم الرعایة الطبیة المناسبة للمرضى ااإل

 .مستعصیة  للعالج أو

  وال یجوز  بأسلوب الئق ومبسَّط وواضح، تبصیر المریض باإلجراءات العالجیة

 ات بطبیعة اإلجراء أیضًا تبصیرھمو. للطبیب إرغام المریض على معالجة معینة

 . الذھنیة، كلٌّ وفقًا لقدراتھالعالجیة

  أن یحرص على یھعلو ، على المریضا قبل تنفیذھةالعالجیاإلجراءات یتأكد من جدوى 

 . فقطبھ حالة المریضعلى ما تتطلَّاإلجراءات العالجیة االقتصار في 

  معتمدة غیر متناع عن أي ممارسات قد تضر بالمریض مثل استخدام طرق عالجیةإلا، 

   . معترف بھا علمیًا غیرأو

 ب المریض أو ذووه ذلكآخر إذا طلطبیب ستعانة بیجب علیھ أن یوافق على اإل ،

 . الذي یرى مالءمة االستعانة بھطبیبال  إسم أن یقترحطبیب ولل

 ن للمریض الحق في أن یغیر طبیبھ أ یجب أن یدرك. 

  أن یتعاون مع غیره من أعضاء الفریق الصحي الذین لھم صلة بالرعایة الصحیة

التي اتَّبعھا في للمریض، وإتاحة ما لدیھ من معلومات عن حالتھ الصحیة والطریقة 

 .عالجھ كلما طلب منھ ذلك

  یحرص على المساواة في المعاملة بین جمیع المرضى، وأن ال یفرِّق بینھم في الرعایة 

على الطبیب أن یحترم عقیدة  و.ن مراكزھم األدبیة أو االجتماعیةالطبیة بسبب َتَباُی

  .دینھ وعاداتھ أثناء عملیة العالجالمریض و

 المریضقًا بسفره أو بغیابھ لفترة معینة، وبالتصرُّف الذي یستطیعإبالغ مریضھ مسب  

 . أو اقتراح الطبیب البدیلاتِّباعھ في حالة غیابھ



  
 
 

١٠

  على الطبیب أن ال یرغم المریض على عالج معین دون موافقتھ و علیھ أن یقدم البدائل

 .التي یقبلھا المریض 

 كیفیة حفظ صحتھ و تثقیف المریض عن مرضھ خصوصا و عن صحتھ عموما ، و

وقایتھ من األمراض بالطرق المناسبة و الفعالة و من أھمھا التثقیف المباشر وجھا لوجھ 

 .أو استخدام الوسائل الفعالة األخرى متى توفرت لھ 

  تحري الصدق في إخبار المریض أو من ینوب عنھ بالحالة المرضیة و أسبابھا و

 العالجیة ، و تعریفھم بالبدائل المناسبة مضاعفاتھا و فائدة اإلجراءات التشخیصیة و

 .لتشخیص أو العالج بأسلوب واضحل

  إجراء الفحوص الطبیة الالزمة للمریض دون إضافة فحوص ال تتطلبھا حالتھ

 .المرضیة

 احیة على ما تتطلبھ حالة المریضاالقتصار في طلب الدواء أو إجراء العملیات الجر. 

 مؤھًال إلجرائھا بحسب تخصصھ العلمي أن یكون الطبیب الذي یجري الجراحة 

 تجرى الجراحة في مؤسسة و درجة و أھمیة العملیة الجراحیة وخبرتھ العلمیة و

 .افیة إلجراء الجراحة المقصودة عالجیة أو منشأة صحیة مھیأة تھیئة ك

 أن یمتنع عن عالج المریض ألسباب شخصیة أو مھنیة قد تؤدي إلى اإلخالل یمكن 

 من لمقدمة للمریض شریطة أن ال یضر ذلك بصحة المریض و وجودبجودة الخدمة ا

  .یقوم بعالج المریض بدًال عنھ

   احمليط بهة اتمع التدريس يف تنميةأخالقيات عضو هيئ     

  لھا بقیم المجتمع وراعیًاًا المجتمع ال یستقیم إال إذا كان واعی في التدریسةدور عضو ھیئ

 وأن المجتمع حتیاجاتبإ للطالب ھعلُمُی ما ربط خالل من المجتمع تجاه بمھامھمھم قیام یتطلبو
 ومن ھنا المجتمع منھا یعاني التي للمشكالت وعلمھ جھده من كبیرًا جزءًا األستاذ یخصصُ

  :فواجباتھ ھي 

 بإحتیاجات المجتمع وخصوصًا مع محدودیة ھربطو التطبیقي البحث تنمیة على حرصھ 

    ٠موارد المجتمع 

 المعارف بأحدث وتزویدھم المجتمع ایحتاجھ التي البشریة الطاقات إعداد على حرصھ 
.المتجددة والخبرات



  
 
 

١١

 التفاعل إلى تؤدي والتي المختلفة اإلنتاجیة المؤسسات مع الروابط تقویة على العمل 
 ھذه تواجھ التي المشكالت حل في التدریس ھیئة أعضاء یسھمُ بحیث بینھما المباشر

.المؤسسات

 اإلنسانیة، المعرفة تنمیة فى أوًال سھملُی وإخالص بأمانة والطالبى العلمى لھعم أداء 

.المجتمع فى واإلیجابیة الفاعلة المشاركة على قدرة  أكثرلیصبح الخریج ثانیًا سھمولُی

 أو مساعدین مدرسین من لھ المعاونة الھیئة وتنمیة للمعاونة وسعھ فى ما بكل القیام 

.الوظیفیة الدرجة فى األقل لتدریسا ھیئة أعضاء أو معیدین

البحث العلمي واالشراف علي عضو هيئة التدريس ىف أخالقيات 
الرسائل العلميه



 ومناقشتھ وتوعیتھ بموضوع البحث أثناء ختیار موضوع بحثھأخذ رأي الطالب في إ 

  .ختیار اإل

 ب والكلیة العلمیة علي الطال  یعود بالفائدة اصیًالأن یكون موضوع البحث  موضوعًا 

  .وأن یتم التأكد من عدم تكراره قبل ذلك

  أن تتحلي خطھ البحث باألصالھ والمصداقیھ وأن تواكب التقدم العلمي المذھل في شتي

  .المجاالت العلمیھ

 اب طالب البحث قدرات التفكیر واإلبداع والمناقشة واإلطالع علي كسالعمل علي إ

  .المواقع العلمیة الحدیثة بالشبكة الدولیة

 تدریب الطالب علي الدقة أثناء تنفیذ التجارب العلمیة.  

 لطالب اثناء تنفیذ تجاربھ العلمیةیلتزم المشرف بالتوجیھ األمین ل.  

 شراف علي الرسائل العلمیھ عند تعارض المصالحاإلعتذار عن اإل  ضرورة.  

 ٢٠٠٢ لسنھ ٨٢كیھ الفكریھ رقم  وببنود قانون  الملاإللتزام التام بحقوق الملكیة الفكریة 

  .بحاث سابقھم أثناء اإلقتباس من أ

 قبل مناقشتھاالرسالةال للمشرفین علي فصاح عن نتائج البحث إعدم اإل .  

 لتزام بأن یكون لجمیع المشاركین في البحث دورا حقیقیا فعاال مفیدا للطالباإل.  

 المراجعلتحلي باألمانھ العلمیھ عند كتابةا .  



  
 
 

١٢

 من البحوث الممولة إال بعد الرجوع لجھة التمویل اإللتزام بعدم نشر أي معلومات 

  . النشربإعتباره صاحب ملكیة

 یم المعونة العلمیة الكافیة للطالب أثناء كتابة رسالتھ العلمیةتقد.  

 و ذللك مع مراعاة اإللتزام بمراجعة الرسائل العلمیة بدقة شدیدة وبمعاییر علمیة عالیة 

  .ثالوقت المناسب حتى ال یضیع عمر الباح

  لالسھام  ذات تصنیف متقدمنشر األبحاث العلمیة في مجالت علمیة عالمیةالتوسع في 

  .  التابع لھافي التقدم العلمي للكلیة

 ة والدقة العلمیة أساس الیمكن الحیاد عنھ أثناء تقییم وتحكیم  والشفافیالموضوعیة

  .بحاث العلمیھاأل

  ق اساسا في العمل البحثي وأن یحق للبحث جیدا وأن یكون مبدأ التوافتخطیطھ أن یكون

االنسحاب الي من الفریق البحثي في اي مرحلھ  من مراحل تنفیذ البحث السباب 

  .منطقیھ

 دم التعبیر الجید والسن المتقدم خرین مثل عدم الفھم الجید وعأن یتم مراعاة مشاعر األ

  .و المرضأ

 ئج بما یتماشي مع رغبة الجھة  یطوع النتا وأال في نتائج بحثھمینًاھ  أن یكون أیجب علی

  . للدعم المادي للبحثالمانحة

 فقد یكون الحیوان ناقًالنات التجارب من مآكل ومشرب ونظافة بحیواالعنایة التامة  

  .نسان مشتركة تصیب اإلألمراض

 في البحث ساسًاإحترام الذات وتكامل شخصیة الباحث وإحترامھ الساتذتھ وزمالئھ أ 

  .العلمي

 ث فیجب عدم التأخر في طلب المعونة ساسي علي كل باحمجتمعیة واجب أالمسئولیة ال

  . العلمیة ألي جھھ أو شركة خارج الجامعة بما یتماشي مع لوائح الجامعة

  واللوائح الجامعیھ اآلخري یكون ملما بقانون تنظیم الجامعةعلي الباحث أن .  

 ستاذه حتي تثمر عن عمل وأبین الفریق البحثي وبین الطالب  أن یكون ھناك ثقة متبادلة

  .علمي مبدع

 ًا لخبرتھ وموضوع تخصصھ في البحث مناسبأن یكون دور الباحث.  

 أن یخدم البحث العلمي وأن یعمل علي حل قضایا المجتمع.  


