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 انًٛثبق األخالقٙ نهكهٛخ

 

 : يقذيّ

ح٧هالم ػٍَٝس ٖٓ ػٍَٝحص حُل٤خس حُٔظلؼَس، ٝٓظطِزخً أٓخ٤ٓخً ُظ٘ظ٤ْ حُٔـظٔغ ٝحٓظوَحٍٙ، 

حُوٞس ٢ٛ حُلن " ٤ُْٝ " حُلن ٛٞ حُوٞس ". ٝحُـخٓؼش ٝؿ٤خرٜخ ٣ؼ٢٘ ؿِزش ش٣َؼش حُـخد ك٤غ " 

ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص ًٔئٓٔش ًحص ىٍٝ طؼ٢ٔ٤ِ ٝط١َ٣ٞ٘ ٝطَر١ٞ ٓٔجُٞش ػٖ ٗشَ ح٧هالم 

٤ُْ كوؾ ك٢ ٓٔخٍٓخطٜخ ٝاٗٔخ أ٣ؼخً ك٢ ٤ٓخٓخطٜخ ٝك٢ ًَ ٓخ طيػٞ ا٤ُٚ . حُـخٓؼش ٓٔجُٞش ػٖ 

 ش حالُظِحّ حُوِو٢ ر٤ٖ حُطالد .حالُظِحّ حُوِو٢ ك٢ ح٧ىحء، ٝٓٔجُٞش أ٣ؼخً ػٖ ط٤ٔ٘

ٓـٔٞػش حُٔؼخ٤٣َ ح٧هاله٤ش حُظ٢  أًخى٤ٔ٣شٓئٓٔش  أ٣ٝ١ٌٕٞ ٖٓ حُٔل٤ي ُِـخ٣ش إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٌُِِش أٝ 

طِظِّ رٜخ ٝطِِّ رٜخ حُؼخ٤ِٖٓ رٜخ ك٢ ٤ٓؼخم ٌٓظٞد ٣ظؼٖٔ طِي حُٔؼخ٤٣َ ٣ٌٕٝٞ َٓؿؼخً َٝٓشيحً 

 ُْٜ ؿ٤ٔؼخً ٝأٓخٓخً ُظو٤٤ْ ًِْٜٓٞ أٝ ُٔلخٓزظْٜ .

 تعريف الميثاق األخالقي
 

ح٤ُٔؼخم ح٧هالهي٢ "ٛيٞ ٓـٔٞػيش حُوي٤ْ حُؼ٤ِيخ حُظي٢ طٔيؼ٠ ح٤ٌُِيش اُي٠ حالُظيِحّ رٜيخ ُظلو٤ين 

ٍٓخُظٜخ". ٣ٝليى ح٤ُٔؼخم حُوٞحػيي حُٞحؿيذ طٞحكَٛيخ كي٢ ٓيِٞى أػؼيخء ٤ٛجيش حُظيي٣ٍْ ٝٓؼيخ٤ْٜٗٝ 

 ٝح٩ىح٤٣ٍٖ ٝحُؼٔخُش حُٔٔخػيس ٝحُطالد.

 القيم األخالقية العليا
 

٣وظييي رييخُو٤ْ حُؼ٤ِييخ ًُييي حُظ٘ظيي٤ْ حُوييخص ُوزييَس حُلييَى رٔييخ ٣ؼٔييَ ػِيي٠ طٌيي٣ٖٞ حُؼيي٤َٔ 

حالؿظٔخػ٢، ٝطٞؿ٤ٚ حُِٔٞى ك٢ حُٔٞحهق حُٔوظِلش ٝكن حُٔؼخ٤٣َ حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ، ٝٓؼخٍ ًُيي  

حُٔٔج٤ُٞخص ٝحُٞحؿزخص، ٝٛ٘خى كيَم ري٤ٖ  ك٢ه٤ْ حُظيم ك٢ حُوٍٞ ٝح٩هالص ك٢ حُؼَٔ ٝح٧ٓخٗش 

َُٝك٤ش ٝحُو٤ْ حالؿظٔخػ٤ش كخ٠ُٝ٧ طٔظٔي ٖٓ حُي٣ٖ ٝحُؼخ٤ٗش طٔظٔي ٖٓ ػوخكيش ٝػيخىحص ٝطوخ٤ُيي حُو٤ْ ح

 حُٔـظٔغ.

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 آداة ٔاخالقٛبد يُٓخانتًشٚط

 

ّ حُٔٔخ٤ٍٖٓ ُٜٔ٘ش حُظ٣َٔغ حُو٤خّ رٜٔخّ  ُِ ٢ٛ ػزخٍٙ ػٖ ٓـٔٞػٚ ٖٓ حُوٞحػي ح٤ًُِٞٔٚ حُظ٢ طِ

،ٝال طظؼخٍع ٓغ حُو٤ْ ٝحُٔزخىٟء ٝحُٔؼظويحص حُٜٔ٘ٚ ٝطللع كوٞم حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔٔظل٤ي٣ٖ 

 ٝحالػَحف حُٔخثيٙ ك٢ حُٔـظٔغ ،ٝطليى حُؼالهٚ ح٤ُٜ٘ٔٚ ر٤ٖ حػؼخء حُل٣َن حُظل٢ .

  يب أًْٛخ أخالقٛبد يُٓخ انتًشٚط؟

ٝحكظَحّ ح٣َُٔغ ًَٝحٓظٚ رؤهالم ٤ًِٞٓٝخص ٜٓ٘ش حُظ٣َٔغ ٣ئى١ ا٠ُ حَُه٢  إ حالُظِحّ

حُـ٤ٔ٘ش أٝ حُؼَم،  ٝكوٞهٚ ٝ طشَٔ حُـ٤ٔغ ٝ ال طظليى ٌٛٙ حُٜٔ٘ش رؤ١ حػظزخٍ أهَ ٓؼَ حهظالف

ٔانًًشظّ ٚجت اٌ تتحهٙ   . حُِٕٞ، حُؼَٔ، حُـْ٘ ،ح٤ٍُٔٞ ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حُلخُش حالؿظٔخػ٤ش 

 ثبنصفبد االتّٛ :

  :اإلخالص

ٝحُٔـظٔغ ، ٝأْٛ ٓخ ٣ٞؿذ ٌٛٙ حُؼوش إٔ ٣وِض ُْٜ ٓٞػغ ػوش ح٣َُٔغ ٝأِٛٚ ٣ًٝٝٚ  حَُٔٔع

 طؼخ٠ُ طوي٣ْ حُؼ٘خ٣ش حُظ٣َٔؼ٤ش حُالُٓش ، ٓغ حكظٔخد ًُي هخُظخً ُٞؿٚ هللا ك٢

  :األيبَخ

 ٓئطٖٔ ػ٠ِ ح٧ٍٝحف ٝح٧ػَحع ، كالري إٔ ٣ظظق رخ٧ٓخٗش ٝإٔ ٣ئى١ ٌٛٙ ح٧ٓخٗش ػ٠ِ حَُٔٔع

 . ٍ حَُٔػ٠ٝؿٜٜخ حُظل٤ق ٖٝٓ ح٧ٓخٗش حُٔلخكظش ػ٠ِ أَٓح

   انصذق

ًَ حُلَص أال طيكؼٚ ٗٞحُع  حَُٔٔع طخىم اًح ػَٔ أٝ هخٍ أٝ ًظذ أٝ شٜي .... ك٣َض

 .ٓـخ٣َ ُِلو٤وش حُوَر٠ أٝ ؿ٤َٛخ ا٠ُ إٔ ٣ي٢ُ رشٜخىس أٝ طو٣ََ ٣ؼِْ أٗٚ

   انًحجخ ٔانؼطف

رْٜ ، َُٔػخٙ ػطٞف ػ٤ِْٜ ، ٍك٤ن رْٜ ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ُزوخً ٓؼْٜ ٓظِطلخً  حَُٔٔع ٓلذ

 ٣َحػ٢ ٗل٤ٔخطْٜ ٣ِٝـؤ ا٠ُ ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٢ طؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظوِض ٖٓ ح٧ٝٛخّ ٝػ٤ِٚ إٔ

 انصجش:
ٖٓ  ٜٓ٘ش حُظ٣َٔغ ٜٓ٘ش شخهش ٝحُظؼخَٓ ٓغ ٗٞػ٤خص ٓوظِلش ٖٓ حُٔـظٔغ ٣ظطِذ هيٍحً ًز٤َحً  إ

 . حُظزَ ٝٓؼش حُظيٍ كالري َُِٔٔع إٔ ٣ظظق رٜٔخ

  انتٕاظغ

 ال ٣ظٌزَ ػ٠ِ َٓػخٙ أٝ ٣لظوَْٛ ٜٓٔخ ًخٕ شؤْٜٗ ، ٖٝٓحَُٔٔع إٔ ٣ٌٕٞ ٓظٞحػؼخً ك ػ٠ِ

 طٞحػغ هلل ٍكؼٚ
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 ثًب ٚهٙ : شٚطتتهخض اْى انعٕاثػ أالدثّٛ انتٙ تُظى ػالقخ انًًشض ٔانً

 ِٚٓػ٘ي حُو٤خّ رخ١ ػَٔ  طوي٣ْ حَُػخ٣ٚ حُظ٣َٔؼ٤ٚ حٌُخك٤ٚ ًٔخً ٝٗٞػخً ٝطلَٔ حُٔٔٞإ٤ُٚ حٌُخ

  ط٣َٔؼ٢

  حُٞحكي  طوي٣ْ حَُػخ٣ٚ حُظ٣َٔؼ٤ٚ ػ٠ِ أٓخّ ٢ٜ٘ٓ ٣َُِٔغَٓحػخس حال٣ُُٞٝخص ػ٘ي

 . حَُٔػ٢ أُٝٔـٔٞػٚ ٖٓ

 َٙٔأٝ ى٣٘ٚ أٝ  حُظؼخَٓ ٓغ ح٣َُٔغ رٞطلٚ حٗٔخٗخ ًٓظلَىح ًرـغ حُ٘ظَ ػٖ ؿ٘ٔٚ أٝ ػ

ح٤ُٔخ٢ٓ أٝ  ػَهٚ أٝػش٤َطٚ أٝ ٓٔظٞحٙ حُظؼ٢ٔ٤ِ أٝحالؿظٔخػ٢ أٝ حالهظظخى١ أٝ ٓؼظويٙ

 . شوظ٤ٚ ُٚ طشو٤ظٚ حَُٔػ٢ ،أٝ أ٣ش ٓٔخص

 ُلخُظٚ رٜيف أشَحًٚ  اؽالع ح٣َُٔغ أٝ ٖٓ ٤ٔٔ٣ٚ ٖٓ ٓوَر٤ٚ ػ٠ِ حُظشو٤ض حُظ٣َٔؼ٢

 .ُٚ ك٢ حطوخً حُوَحٍ رخُؼ٘خ٣ٚ حُظ٣َٔؼ٤ٚ حُٔويٓٚ

 حُظ٣َٔؼ٢ ُلخُظٚ  اؽالع ٢ُٝ أالَٓ أٝ حُو٣َذ حُٔزخشَ ُِٔٔظل٤ي ح٣َُٔغ ػ٠ِ حُظشو٤ض

حُٔٔظل٤ي ؿ٤َ هخىٍ  ُٔوٍَٙ ك٢ كخُش ًٕٞٝاشَحًٚ ك٢ حطوخً حُوَحٍ رخُؼ٘خ٣ٚ حُظ٣َٔؼ٤ٚ ح

 .(ٗل٤ٔخً....حُن ػ٠ِ حطوخً حُوَحٍ )هخطَ ،أٝ ك٢ ؿ٤زٞرش،أٝ ٓظوِق ػو٤ِخً أٝ ٣َٓغ

 ٚكلع ًَحٓش ح٣َُٔغ ٝحَٓحٍٙ ٝهظٞط٤خطٚ ٝكوٞه . 

 ٍٝحالٓظَٔحٍ ك٢  ٓٔخػيس ح٣َُٔغ حُٔلظؼَ ٝأَٓطٚ ػ٠ِ حُظخهِْ ٓغ َٓكِش حالكظؼخ

 . حاِلػخك٤ٚ ًـ٤َٙ ٖٓ حَُٔػ٠ ٓغ َٓحػخس حكظ٤خؿخطٚ طوي٣ْ حَُػخ٣ٚ حُظ٣َؼ٤ش ُٚ

 حُٔـظٔغ َٓحػخس كَٓش ح٤ُٔض ًلَٓش حُل٢ رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٓؼظويٙ حُي٢٘٣ ٝطوخ٤ُي . 

 ٚحالُظِحّ رٔزخىٟء حُٔالٓٚ حُؼخٓٚ ػ٘ي طوي٣ْ حَُػخ٣ٚ حُظ٣َٔؼ٤ . 

 حُيكخع ػٖ كوٞم ٝحٛظٔخٓخص ٝٓظخُق حُٔٔزظل٤ي  

 ُل٣َن حُظل٢ ٝطوي٣َ ىٍْٝٛ ك٤ٔخ ٣وض ح٣َُٔغحُظؼخٕٝ ٓغ حُِٓالء ٝأػؼخء ح 

 ٝٓظِلظٚ

  حقــــٕق انًشٚـــط

 ٖٓ كن ح٣َُٔغ حُلظٍٞ ػ٠ِ حالٛظٔخّ ٝحالكظَحّ ٝحُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش ح٣ٌَُٔش . .1

ٖٓ كن ح٣َُٔغ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُؼالؽ ًبٗٔخٕ ىٕٝ حُ٘ظَ ا٠ُ ػَهٚ أٝ ُٞٗٚ أٝ   .2

 ؿ٘ٔٚ أٝ ػَٔٙ أٝ أ١ حػظزخٍ ٥هَ .

أكي أهَرخثٚ ٓؼَكش ٝكْٜ أ١ ٓؼِٞٓخص هخطش رٚ ػٖ طشو٤ض ٖٓ كن ح٣َُٔغ أٝ  .3

 حَُٔع ٝططٍٞحطٚ ٖٓ ح٧هظخث٢ كَى ٖٓ حُل٣َن حُظل٢ .

ٖٓ كن ح٣َُٔغ ٓؼَكش أ١ ٓؼِٞٓخص ٓظؼِوش رؤ١ اؿَحء ٣ؼَٔ ُٚ ٖٓ حَُٔٔػش أٝ  .4

 حُطز٤ذ أٝ رو٤ش أكَحى حُل٣َن حُظل٢ .
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 ٠ .ٖٓ كن ح٣َُٔغ ٓؼَكش ٓيس حُؼالؽ ٝكظَس حُؼالؽ رخُٔٔظشل .5

ٖٓ كن ح٣َُٔغ ٓؼَكش ٣ٞٛش ًٝلخءس ٝأٓٔخء ح٧شوخص حُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ طوي٣ْ  .6

 حُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش ُٚ.

ٖٓ كن ح٣َُٔغ ٍكغ أ١ ٓظخرؼش أٝ اشَحف ٖٓ ح٧شوخص ح٣ٌُٖ ال ٣٘ظٕٔٞ  .7

 .ُِل٣َن حُظل٢ رشٌَ ٓزخشَ

 ٖٓ كن ح٣َُٔغ حطوخً أ١ هَحٍ ٣ظؼِن روطش حُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش هالٍ كظَس حُؼالؽ .  .8

ح٣َُٔغ ٍكغ حُؼالؽ أٝ هطش حُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش . ٌُٖٝ ٣ـذ إٔ ٣ؼَف ٖٓ كن   .9

 ح٣َُٔغ ػٞحهذ أٝ ٗظ٤ـش ٌٛح حَُكغ .

ك٢ كخُش ٍكغ ح٣َُٔغ حُؼالؽ كبٗٚ ٓئَٛ ُِلظٍٞ ػ٠ِ ػ٘خ٣ش طل٤ش أهَٟ  .11

 ط٘خٓزٚ أٝ ٣ظْ ٗوِٚ ا٠ُ ٓٔظشل٠ آهَ ) كٔذ ؽِزٚ ( .

ٖٓ هزَ حُل٣َن ٖٓ كن ح٣َُٔغ إٔ ٣ظْ حُٔلخكظش ػ٠ِ هظٞط٤خطٚ ٝأَٓحٍٙ  .11

 حُظل٢ حٝ حُؼخ٤ِٖٓ رخَُٔكن حُظل٢.

ٖٓ كن ح٣َُٔغ حُٔلخكظش ػ٠ِ هظٞط٤ظٚ ًُٝي أػ٘خء حُٔوخرِش ٝحُللض  .12

 ٝحُؼالؽ 

ٖٓ كن ح٣َُٔغ ك٣َش حالطظخٍ ٝٓوخرِش ح٧شوخص ح٣ٌُٖ ٣وظخٍْٛ أػ٘خء طٞحؿيٙ  .13

    رخُٔٔظشل٠. 

ل٤ش ُٚ ٣َٓش ، ٖٓ كن ح٣َُٔغ إٔ طٌٕٞ ؿ٤ٔغ حُٔـالص حُٔظؼِوش رخُؼ٘خ٣ش حُظ .14

 .ٝإٔ ٣ظْ كلظٜخ رٔ٘ظ٠ٜ ح٣َُٔش 

ٖٓ كن ح٣َُٔغ إٔ طلخكع حُٔٔظشل٠ ػ٠ِ ٣َٓش ح ُٔؼِٞٓخص حُوخطٚ رٚ  .15

ٝرَٔػٚ ًُٝي كظ٠ رؼيٓخ ٣لٍٞ حُِٔق ح٠ُ أ١ هْٔ آهَ َُٔحؿؼش حُٔؼِٞٓخص 

 ٝطٔـ٤ِٜخ .

ٖٓ كن ح٣َُٔغ َٓحؿؼش حُٔـالص حُوخطش رٚ ٝإٔ ٣لظَ ػ٠ِ شَف ٌُٜٙ  .16

 حُٔؼِٞٓخص .

كن ح٣َُٔغ إٔ طِز٠ حُٔٔظشل٠ ؿ٤ٔغ حكظ٤خؿخطٚ حُظل٤ش ٝإٔ طٌٕٞ حُؼ٘خ٣ش  ٖٓ .17

 ٝحُويٓخص حُٔويٓش ُٚ ك٢ كيٝى ح٩ٌٓخٕ .

ٖٓ كن ح٣َُٔغ حُٔٞحكوش حٝ ٍكغ حُٔشخًٍش ك٢ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُٔوظَكش  .18

 ُلخُظٚ. 
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 ٖٓ كن ح٣َُٔغ حُظ٤ٔ٘ن ٝحٓظَٔحٍ حُؼ٘خ٣ش رٚ كظ٠ رؼي هَٝؿٚ ٖٓ حُٔٔظشل٠. .19

٣َُٔغ ٓؼَكش ٤ٓخٓخص ٝاؿَحءحص حُٔٔظشل٠ حُٔظؼِوش رخُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش ٖٓ كن ح .21

. 

ٖٓ كن ح٣َُٔغ ٓؼَكش حُٔظخىٍ حُٔظٞكَس ُلَ آ١ ٓشٌِش أٝ ِٗحع ٣ئػَ ِٓزخً  .21

 ػ٠ِ حُؼ٘خ٣ش رٚ .

ٖٓ كن ح٣َُٔغ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ك٢ حطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ حُوخص  .22

 حٍٙ ر٘لٔٚ .رخُؼ٘خ٣ش رٚ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ حطوخً هَ

 ٖٓ كن ح٣َُٔغ ح٩ُٔخّ رـ٤ٔغ كوٞهٚ حُوخص رخُؼ٘خ٣ش حُظل٤ش . .23

 :  واجبات الممرض /الممرضة تجاه المجتمع

ػ٠ِ حَُٔع / حَُٔٔػش حٕ ٣ٔخْٛ ك٠ هيٓش حُٔـظٔغ ٖٓ هالٍ ٜٓ٘ظٚ ٝ رٌَ حٌٓخٗخطش كٔذ ٓخ  

 -طوظؼ٤ٚ حُٔظِلش حُؼخٓش ٝ ٣ٌٕٞ ًُي ك٠ اؽخٍ ح٧ٛيحف حُظخ٤ُش  

 حُٜٔ٘ش ػ٠ِ حهظ٠ ىٍؿش ٖٓ حُٔؼَكش ٝ حُٜٔخٍس ٝ حُظيم ٝ حالٓخٗش ٝ  ٓٔخٍٓش

 .حُٔظخرؼش ُٔخ ٣ٔظـي ك٠ ٓـخٍ حُظ٣َٔغ

 حُؼ٘خ٣ش رظلش حُٔـظٔغ رخُظٞػ٤ش حُظل٤ش حُٔ٘خٓزش ُٔٞهغ حَُٔٔع . 

  حُٔٔخٛٔش ك٠ طل٤ٖٔ حُويٓخص حُظل٤ش حُٔويٓش ُِٔـظٔغ ك٠ ٌٓخٕ ػِٔٚ ٝك٠

 .حُوطخع حُظل٠ رشٌَ ػخّ

   ٝ حُٔٔخٛٔش هيٍ حالٓظطخػش ك٢ ىٍحٓش حُٔشٌالص حُظل٤ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔـظٔغ

 . حهظَحف حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُٜخ

 حُٔشخًٍش حُلؼخُش ك٠ حُزلٞع ٝ حالكظخءحص حُطز٤ش حُظ٠ طل٤ي حُٔـظٔغ. 

  حالُظِحّ رٔؼخٝٗش حُـٜخص حُٔوظظش ك٠ حىحء ٝحؿزخطٜخ ٗلٞ طلش حكؼَ ٓؼَ حُظز٤ِؾ

 .ٝحالٝرجٚػٖ حالَٓحع حُٔخ٣ٍش 

 بها مسئوليات الممرضة نحو المؤسسة التى تعمل

 ٌٓخ ٣وظض رٜخ حكظَحّ هٞح٤ٖٗ ٝهٞحػي ُٝٞحثق حُؼَٔ رخُٔئٓٔش ٝط٘ل٤. 
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 ٖرخُٔئٓٔش حكظَحّ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٓ. 

 حُؼَٔ حُظؼخٕٝ ٓغ ٍإٓخثٜخ َٝٓإ٤ٜٓخ ك٠. 

 ػ٤ِٜخ حكظَحّ ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ ٝحُلَص. 

 حُؼَٔ حٍطيحء ح١ُِ ح٢َُٔٓ أػ٘خء. 

  ٖٔػ٤ِٜخ ٖٓ أٟ طِق ٝحطوخً  حٓظؼٔخٍ أىٝحص ٝأؿِٜس َٝٓحكن حُٔئٓٔش ٝحُللخظك

 .حُؼَٔ ح٩ؿَحءحص حُالُٓش ٗلٞ ط٤خٗظٜخ ٝحالهظظخى ك٠ حٓظؼٔخٍ أىٝحص

 ٝطز٤ِـٜخ ا٠ُ ٖٓ ٣ٜٔٚ ح٧َٓ ٌٝٛح ٣ٞك٢ َُِإٓخء الكظَحٜٓخ ح٤ُٜ٘ٔٚ حالػظَحف رخ٧هطخء 

 .ٓؼخػلخص شخًَ أهَٟ أٝٝٝػغ حُؼوش ٝاطالف حُوطخء ٓزٌَح هزَ كيٝع أٟ ٓ

  

 الممرض والمهنه

 

 :يأتي تتلخص اآلداب الالزمه بهذا الصدد بما

 حُلي٣ؼٚ حالٜٓخّ ك٢ طط٣َٞ حالُىحء ح٢ُٜ٘ٔ ًُٝي ػٖ ؽ٣َن ططز٤ن ػِّٞ حُظ٣َٔغ . 

 ْحُٔٔظَٔ طط٣َٞ حٌُحص ًُٝي رخُٔشخًٍٚ ك٢ حُ٘يٝحص ٝحُٔئطَٔحص حُؼ٤ِٔٚ ٝحُظؼ٤ِ . 

 حُظٍٜٞ رٔظَٜ ٢ٜ٘ٓ الثن . 

 ُٜٚ٘ٔػيّ حُو٤خّ رخػٔخٍ ط٢ٔء ح٠ُ ح . 

  ٚحُظ٣َٔغ ُؼِّٞ حُٔشخًٍٚ رخرلخع ػ٤ِٔٚ ٓظطٍٞٙ ٖٓ أؿَ ٣ُخىس حُز٤٘ٚ حُٔؼَك٤ . 

 ُٜٚ٘ٔحالؿظٔخػ٢  حُٔشخًٍٚ ك٢ حُؼَٔ حُ٘وخر٢ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ك٢ ٓٔظٟٞ ح

  ٝحالهظظخى١

 ِلش حُٜٔ٘ٚحُظؼخٕٝ ٓغ حُِٓالء ٝؿ٤ٔغ أػؼخء حُل٣َن حُظل٢ ُٔخ ك٤ٚ ٓظ . 

 ْحَُػخ٣ٚ  َٓحػخس ٓؼخ٤٣َ حُِٔٞى حُشوظ٢ حُظ٢ ط٘ٔـْ ٓغ ه٤ْ حُٔـظٔغ ػ٘ي طوي٣

 . حُظ٣َٔؼ٤ٚ

 ٚحُظو٤ي رخُٔؼخ٤٣َ ح٤ُٜ٘ٔٚ ػ٘ي ططز٤ن حُؼ٤ِٔٚ حُظ٣َٔؼ٤ . 
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 ر٘ٞى ى٤َُ آىحد  حالُُظِحّ رخُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗظٔٚ ٝٓوخ٤٣ْ حُؼَٔ حُٔؼظٌٔيٙ رٔخ ال٣ظؼخٍع ٓغ

 حُٜٔ٘ٚ

  حُؼوٚ ٝحُيػْ حُٔظزخىٍ َٝٓحػخس حُلوٞم حُـٔخػ٤ٚ ُِل٣َنحُظؼخَٓ رَٝف  

 : قوانين ممارسة مهنة التمريض

هٞح٤ٖٗ ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش حُظ٣َٔغ ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ حُيُٝٚ ٗلٜٔخ ٌَُٝ ىُٝٚ هٞح٤ٖٗ  طؼظٔي

هخطش رٜخ طٜيف ح٠ُ كٔخ٣ش طلش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝكٔخ٣ش حَُٔٔػش ٝطليى  ٝطش٣َؼخص

 :ٝحُلي حُي٠ٗ ُظِي حُٔٞحطلخص ٛٞ ُِؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ حُٔٞحطلخص حُؼ٤ِٔش

ىٍؿش ػ٤ِٔش ٓؼظَف رٜخ ٖٓ أكي ٓؼخٛي أٝ ٓيحٍّ حُظ٣َٔغ  حُلظٍٞ ػ٠ِ .1

 .حُٔل٠ِ ُِيُٝٚ حُٔؼظَف رٜخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ

 .ٚحُلظٍٞ ػ٠ِ طَه٤ض رِٔحُٝٚ حُٜٔ٘ش ٓؼظَف ر .2

 .حُ٘وخرش حُظٔـ٤َ ك٠ ٗوخرش حُظ٣َٔغ ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ ػؼ٣ٞش .3

 : ةالجامع فيأهمية األخالق 
 

طؼٞرش كو٤و٤ش ك٢ ػَٔ ح٧ٓظخً حُـخٓؼ٢، رَ  حُـخٓؼ٣٢ظؼخَٓ ٓؼٜخ ح٧ٓظخً  حُظ٢طٔؼَ ؽز٤ؼش حُلجش 

هي ٣ؼخٍ حُـيٍ رخُلؼَ كٍٞ ٖٓ ْٛ ػٔالء ح٧ٓظخً   َٛ ٛٞ حُطخُذ كوؾ، أّ ح٧َٓس أّ حُـٜخص حُظ٢ 

 ظلي٣ي ٤ٓؼَٔ ك٤ٜخ رؼي حُظوَؽ، أّ حُٔـظٔغ حُٞحٓغ ح١ٌُ ٤ٓٔظوزَ ٌٛح حُو٣َؾ ؟ أّ ٖٓ رخُ

ٖٓ ح١ٌُ ٣وٍَ ٓٔظوزَ حُطخُذ كو٤وش ؟ ٖٝٓ ُٚ حُلن حُطز٤ؼ٢ ك٢ ًُي ؟ ٝال ٣ول٠ ػ٤ِ٘خ حكظٔخالص 

ٝٓيٟ حُظؼخٍع ك٢ حَُإٟ ر٤ٖ ٓوظِق ح٧ؽَحف، ٝرخُظخ٢ُ حُظؼخٍع ك٢ طٞهؼخص ح٧ؽَحف 

خ ٗشَ حُٔوظِلش ٓ٘ي ًؤٓظخً ك٤ٔخ طلؼِٚ ٓغ حُطخُذ. ًٝٔخ ؿخء ِٓلخً كبٕ حُـخٓؼش طظ٤ِٔ رؤٕ ٝظ٤لظٜ

ح٧هالم حُل٤ٔيس ٍٝٓخُظٜخ حُز٘خء حُوِو٢ ُِشزخد؛ ػ٠ِ ح٧هَ ٌٛح ؿِء ٖٓ ٍٓخُظٜخ. ٝرخُظخ٢ُ كبٕ 

 طؼخِٓ٘خ ٓغ أهاله٤خص حُٜٔ٘ش ٣ٌظٔذ أٝالً ٌٓحهخً هخطخً ٝػخ٤ٗخً أ٤ٔٛش ٓؼخػلش.

 

 :ومن أهم الفوائد المترتبة على االلتزام األخالقي في الكلية ما يلي
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كظظَحؿغ حُٔٔخٍٓخص ؿ٤َ حُؼخىُش،  ح٤ٌُِش،طل٤ٖٔ ٓـظٔغ  ك٢حالُظِحّ رخ٧هالم ٣ْٜٔ  .2

 ٝطظٞحكَ حُلَص حُٔظٌخكجش أٓخّ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ رخ٤ٌُِش.

 حُل٣َن ر٤ٖٝ طيػْ ٍٝف  حُٞظ٤ل٢حالُظِحّ رؤهاله٤خص حُؼَٔ ٣ْٜٔ ك٢ طلو٤ن حَُػخ  .1

ط٣ُٞغ حُٜٔخّ ٝح٧ػٔخٍ ٍٝرؾ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٗظ٤ـش ُؼيحُش 

 حُيهَ رخُٔـٜٞى.

أهاله٤خص حُؼَٔ رٌلخءس طشؼَ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخُؼوش  اىحٍس .3

حُؼَٔ ٌٝٛح ٣وَِ حُوِن ٝحُظٞطَ ٝ حُؼـٞؽ ٝ ٣لون ح٣ُِٔي ٖٓ حالٓظوَحٍ ٝ  ك٢رخُ٘لْ 

 .حَُحكش حُ٘ل٤ٔش 

 ا٠ُرخُشَػ٤ش ، ٝحُظٔٔي رخُوخٕٗٞ، ٓٔخ ٣ئىٟ  ح٤ٌُِش ٛٞ حالُظِحّ ك٢ ح٧هاله٢الُظِحّ ح .4

 طلو٤ن ٍٓخُش ح٤ٌُِش. ك٢طل٤ٖٔ ٓ٘خم حُؼَٔ ٝحُٔٔخػيس 

حُظ٤ٔ٘ش  ٓؼَ رَحٓؾحُٜٔ٘ش ٣يػْ ػيىحً ٖٓ حُزَحٓؾ حُٜخٓش  ٝآىحدحالُظِحّ رؤهاله٤خص  .5

حُزش٣َش، ٝ حُـٞىس حُشخِٓش، ٝ حُظوط٤ؾ ح٩ٓظَحط٤ـ٢، ٓٔخ ٣لون ط٤ٔ٘ش ٝطط٣َٞ ح٤ٌُِش 

 ي ػ٠ِ طلو٤ن ٍٓخُظٜخ.٣ٝٔخػ

طِظِّ رٚ ح٤ٌُِش ٣ٌٕٞ رٔؼخرش ى٤َُ أٝ َٓؿغ ٣ٔظَشي رٚ أػؼخء ٤ٛجش  أهاله٢ٝؿٞى ٤ٓؼخم  .6

حُٔؼ٤٘ش طؼخٓالطْٜ ُِـٜخص  ك٢حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝحُطالد ٣ٞؿْٜٜ ُِـٞء 

 ٣لون حُؼيحُش ٝحُٔظيحه٤ش. ح١ٌُ ح٧َٓ

 

 :الجامعيصفات األستاذ 
 األيبَخ ٔانصذق -2

إٔ ٣ظْٔ أٓظخً حُـخٓؼش رخ٧ٓخٗش ٝحُظيم ٓغ حُ٘لْ، ح٧ٓخٗش ك٠ طؼخٓالطٚ ٓغ  ٣٘زـ٢

 ح٥ه٣َٖ، ح٧ٓخٗش حُؼ٤ِٔش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظيم ك٠ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ.

 االنتزاو ٔاإلٚجبثٛخ -2

هي٤ٓش( حُظلخػَ  -اشَحك٤ش -رلؼ٤ش -ؿ٤ٔغ ٓخ ٣وّٞ رٚ ٖٓ ٜٓخّ ٓوظِلش )طي٣ٍز٤ش ك٢حالُظِحّ 

حُؼَٔ رَٝف  ك٢ ٝحُظلخ٢ٗؿ٤ٔغ ٓخ ٣٘خؽ رٚ ٖٓ ٜٓخّ، ح٩هالص ٝحُلٔخّ  ك٢ ح٣٩ـخر٢

 طظْٔ رخُٞى ٝحُٔلزش.

 انًٕظٕػٛخ -3

 ط٘خٍٝ حُوؼخ٣خ رظـَى ٝك٤يس، طـ٤ِذ حُٔظِلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُٔظخُق حُشوظ٤ش.

 االحتشاو انًتجبدل -4

ظـ٤َ رٔخ حكظَحّ حُ٘لْ، حكظَحّ ٝطٞه٤َ حُظـ٤َ ٌُِز٤َ ٝحكظَحّ ٝػطق حٌُز٤َ ػ٠ِ حُ

 ػالهخطٚ ٝطؼخٓالطٚ. ك٢ حُـخٓؼ٣٢٘ٔلذ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أكَحى حُٔـظٔغ 
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 شٕسٖ انشأ٘ -5

ػيّ حالٗلَحى رخطوخً حُوَحٍحص، حالُظِحّ رظ٘ل٤ٌ هَحٍ ٍٝأٟ ح٧ؿِز٤ش رٔخ ال ٣ظؼخٍع ٓغ 

 حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق ٝحُو٤ْ ٝح٧ػَحف حُـخٓؼ٤ش.

 ال تفسذ انٕد انشأ٘ فٙانخالفبد  -6

ح٥هَ رخكظَحّ ٝٓؼش حُظيٍ، ػيّ طـخُٝ حُوالكخص ٜٓٔخ ًخٗض حُليٝى  حَُأ١طوزَ 

ٝح٧ػَحف حُـخٓؼ٤ش.. ػيّ حُِـٞء ا٠ُ ؿٜخص أهَٟ هخٍؽ حُؤْ ػْ ح٤ٌُِش ػْ حُـخٓؼش 

 هالكخص اال رؼي حٓظ٘لخى ًخكش حُٔزَ ػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص حُـخٓؼ٤ش حُٔخروش. أ١ ك٢ُِلظَ 

 انقذٔح انحسُخ -7

 ك٢رٜخ رخُ٘ٔزش ٌَُ ٖٓ ٣ظؼخَٓ ٓؼْٜ  ٣لظ١ٌػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هيٝس 

ؿ٤ٔغ ٤ًِٞٓخطٚ ٝطظَكخطٚ ٝطؼخٓالطٚ، ٣َٟٝٔ ًُي رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ٖٓ ٣٘خؽ رْٜ 

 .حُـخٓؼ٢ٓٔج٤ُٞش ه٤خىس حُؼَٔ 

 ٢ٝرخُظخُٝ ٣ؼ٠٘ ًُي إٔ ِٓٞى ح٧ٓظخً ٤ٌٕٓٞ حًُ٘ٔٞؽ حٌُٟ ٣و٤ْ حُطالد ًِْٜٓٞ ػ٤ِٚ، 

. كخُٔلخٓذ أٝ  ح٧هاله٢ٓٔؤُش حالُظِحّ  ك٢حُٔـظٔغ  ك٣٢ظلَٔ ح٧ٓظخً ٓٔج٤ُٞش اػخك٤ش 

حُٜٔ٘يّ أٝ حُؼخَٓ ٣ظظَف ًٔخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخً ٝال ٣ظَى ًِٓٞٚ أػَحً ًز٤َحً ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ، 

ٌُٖٝ ح٧ٓظخً ك٤٘ٔخ ٣ظظَف ٤ٓ٘ظَ حُطالد ا٤ُٚ ػ٠ِ إٔ ٌٛح ٛٞ حُظظَف حُٔ٘خٓذ 

ُٝؼِٜخ ٛ٘خى طٌٕٞ أًؼَ  حُـخٓؼ٢حُظؼ٤ِْ هزَ  ك٢ػ٠ِ ح٧ٓظخً  ٝطَٟٔ ٗلْ حُِٔلٞظش)

 كيس (.

 انؼذانخ -8

ػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ َٓر٠ ٝرخكغ ٝهخػ٠، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ِظِّ رٔ٘طن حُؼيحُش ك٠ ؿ٤ٔغ ٓخ 

  ٣ٔ٘ي ا٤ُٚ ٖٓ أػٔخٍ، ٝاٗٚ ه٤َ ٓٞحٍى حُؼيٍ حُو٤خّ ػ٠ِ حُ٘لْ.

 :مصادر المبادئ األخالقية

 ح٧هاله٤ش ٖٓ ػالع ٓظخىٍ ٍث٤ٔ٤ش طٔظٔي حُٔؼخ٤٣َ 
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 اإلَسبَٛخانًصذس األٔل: انششع ٔانقٛى  

ط٘زغ ٖٓ إٔ هلل ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ هي ٤ِٓ  حُظ٢ ح٧ٓخ٤ٓش حُٔ٘زؼوش ٖٓ حُي٣خٗخص حُٔٔخ٣ٝش ح٩ٗٔخ٤ٗشحُو٤ْ 

ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ ٝح٣ٌُٖ ال ٣ؼِٕٔٞ".. ٝهخٍ طؼخ٠ُ   ٣ٔظ١ٞحُؼِٔخء ػ٘يٓخ هخٍ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ  "َٛ 

".. اٗٔخ ٣وش٠ هللا ٖٓ ػزخىٙ حُؼِٔخء.." طيم هللا حُؼظ٤ْ.. ٝهش٤ش هللا ٓزلخٗٚ.. شخِٓش ٝٝحٓؼش 

طؼْ ر٤ٖ ؿ٘زخطٜخ ًَ هِن ٣ًَْ ٝٓزيأ ه٣ْٞ. ٝهٍٞ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ " اٗٔخ رؼؼض 

أٓؼِش  ٧طْٔ ٌٓخٍّ ح٧هالم " ٝأ٠ُٝ ٌٓخٕ رٌٔخٍّ ح٧هالم ٛٞ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُؼِْ ٝحُؼِٔخء. ٝ ٖٓ

 ٌٛٙ حُو٤ْ حُٔٔظٔيس ٖٓ حُشَحثغ حُٔٔخ٣ٝش؛ ح٧ٓخٗش ٝحُظيم ٝػيّ ا٣ٌحء حُـ٤َ.

 انًصذس انثبَٙ: انقٕاٍَٛ ٔانششائغ: 

  ٢ِ٣ػ٠ِ ٓخ  1972/ 49ٖٓ هخٕٗٞ حُـخٓؼخص  96ط٘ض حُٔخىس 

ػ٠ِ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ حُظٔٔي رخُظوخ٤ُي ٝحُو٤ْ حُـخٓؼ٤ش ح٧ط٤ِش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ رؼٜخ ك٠ ٗلّٞ 

حُطالد، ٝػ٤ِْٜ ط٤َٓن ٝطيػ٤ْ حالطظخٍ حُٔزخشَ رخُطالد ٍٝػخ٣ش شجْٜٞٗ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش 

 ٝح٣َُخػ٤ش.

حُ٘ظٞص حُظل٣َ٤ٔش ٌُُي  أٗٚ ٖٓ حُٞحػق إٔ حُ٘ظٞص حُٔوٍَس ُِٞحؿزخص ٜٓٔخ  ك٢ُٝوي ؿخء 

 خً ٍٝٝكخً.ًحطٜخ اال رؼي حالُظِحّ رٜخ ٖٓ ؿخٗذ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٗظ ك٢طؼيىص ال ه٤ٔش ُٜخ 

 ك٢طلٌٔٚ ه٤ْ ٝطوخ٤ُي ُٜخ هٞس حُوخٕٗٞ، ٝطؼخٍف ػ٤ِٜخ حُؼِٔخء  حُـخٓؼ٢ٝحُٞحهغ إٔ حُٔـظٔغ 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ال  ٢ِ٣ٓـظٔؼ٘خ ٝٓـظٔؼخص أهَٟ، ُٝؼِٚ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔ٘خٓذ إٔ ًٌَٗ ك٤ٔخ 

ؽخُذ ػِْ طل٤خ ٝطظطٍٞ رٜخ حُـخٓؼخص، كخُـخٓؼش أٓظخً ٝ حُظ٢حُلظَ رؼؼخً ٖٓ حُو٤ْ ٝحُظوخ٤ُي 

 ًٝخٕ الُٓخً إٔ طَٓن طِي حُظوخ٤ُي ٣٩ـخى حُز٤جش حُٔؼخ٤ُش ٝحُٔ٘خم حُٔ٘خٓذ ُؼَٔ حُـخٓؼش 

 

 

 انًصذس انثبنث: انثقبفخ انسبئذح فٙ انًجتًغ 

حُؼوخكش حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ ٝٓخ ٣لؼِٚ ح٥هَٕٝ. كٔخ ٣شخٛيٙ ح٧ٓظخً ك٠ ٤ًِٞٓخص ح٥ه٣َٖ الري 

َ إ طظَف ٍث٤ْ حُـخٓؼش ٓؼالً ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظزق ٓؼ٤خٍحً ٗو٤ْ ػ٤ِٚ ٤ٓظَى أػَحً ػ٤ِٚ أك٤خٗخً، ر

 ُالهظ٤خٍ ر٤ٖ طظَك٤ٖ ٓطَٝك٤ٖ ُِٔ٘خهشـش ٝحُِٔٞى .

 َطبق انًسئٕنٛخ األخالقٛخ نألستبر
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أٝػل٘خ ِٓلخً إٔ ًَ ٓخ ٣لؼِٚ ح٩ٗٔخٕ ٣ظؼٖٔ ٍٓخُش هِو٤ش، ٓٞحء  ًخٕ ًُي روظي أٝ ريٕٝ هظي، 

ٝح٧ٓظخً حُـخٓؼ٢ )ٝح٧ٓظخً ك٢ حُٔيٍٓش أ٣ؼخً( ك٢ ٓٞهغ هخص ُِـخ٣ش رخُ٘ٔزش ُطالرٚ ٝرخُ٘ٔزش 

ٛٞ  ظل٣٠ُِِٔـظٔغ، ك٤غ ٣ظٞهغ ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼخٕٝ ك٢ حُظ٘شجش حُوِو٤ش ح٤ُِٔٔش ُِطالد، اػخكش ا٠ُ إٔ 

ٗلٔٚ رخُوِن حُو٣ْٞ ك٢ ًِٓٞٚ ٤ُْ كوؾ الٕ ٌٛح ٝحؿزٚ، ٝاٗٔخ أ٣ؼخً ٧ٗٚ حًُ٘ٔٞؽ ح١ٌُ ٣ئػَ ك٢ 

 ِٓٞى حُٔل٤ط٤ٖ رٚ .

 انًُفزٌٔ نهًٛثبق

٣ِظِّ ًخكٚ أػؼخء ح٤ٌُِش رٌٜح حُظ٘ظ٤ْ ح٢ُٜ٘ٔ، ٓٞحء ًخٗٞح ٖٓ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ أٝ ٓؼخ٤ْٜٗٝ 

ٝحُطالد...ٝطظوٌ ح٤ٌُِش ح٩ؿَحءحص حُالُٓش ُِظؤًي ٖٓ إٔ ح٧ػؼخء أٝ ح٩ىح٤٣ٍٖ ٝحُل٤٤ٖ٘ ٝحُؼٔخٍ 

ًِْٜ ٣وؼؼٕٞ ُٔزخىة ٌٛح ح٤ُٔؼخم ٣ِٝظِٕٓٞ رٚ. ًُٝي ٖٓ هالٍ ح٩ػالّ رٚ ٝحُٞػ٢ رٚ ٝٗشَٙ 

 رظٍٞس ًخك٤ٚ

 أْذاف انًٛثبق

ح٧ؽَحف  طْ ط٤خؿش ح٤ُٔؼخم ُٔٔخػيٙ حُؼخ٤ِٖٓ رخ٤ٌُِش ػ٠ِ حالُظِحّ رخُٔؼخ٤٣َ ح٤ُٜ٘ٔش ٝؽٔؤٗٚ ًخكٚ

حُٔظؼخِٓش ٓؼٜخ ا٠ُ إٔ ًخكٚ أٗشطش ح٤ٌُِش حُؼ٤ِٔش ٝحُزلؼ٤ش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش طظْ ٝكوخ ُِطَم ٝح٧ٓخ٤ُذ 

 ح٤ُٜ٘ٔش ٝح٧هاله٤ش.

 :انًٛثبق َصٕص

، جأل عتت  مياكتتألايخ ا تتا مي  تتألور ميل ريضويشتتل ا مي يقتتألخ مي بكتتة    يتت 
 -ميلأليي :

 
 حُٔٔج٤ُٞش حالهاله٤ٚ ُؼ٤ٔي ح٤ٌُِش 

  ًطـخٙ  ٜٓ٘ش حُظي٣ٍْ حُـخٓؼ٢أهاله٤خص ح الٓظخ 

 طـخٙ  حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝح٩شَحف ػ٢ِ حَُٓخثَ حُؼ٤ِٔش . حُـخٓؼ٢الٓظخً  ح أهاله٤خص 

 أهاله٤خص ٜٓ٘ش ػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ هزٍٞ حُٜيح٣خ ٝ حُظزَػخص 

 أهاله٤خص ٜٓ٘ش حُظ٣َٔغ 

  ًطـخٙ ؽخُذ حُؼِْ  حُـخٓؼ٢أهاله٤خص ح الٓظخ  
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 ٜٓ٘ش ػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ ح٧ٗشطش حُطالر٤شأهاله٤خص  - أ

 لقييم ميطبب ولنظيم مال ل ألنألت فةأ بكيألت مي هن   -د              

 أهاله٤خص ػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُِٓالء 

  ًطـخٙ هيٓش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ.   حُـخٓؼ٢أهاله٤خص ح ٧ٓظخ 

 حُطخُذ حُـخٓؼ٢ أ بكيألت 

  أ بكيألت وآدمب مإلدمريين  

 المسئولية االخالقيه لعميد الكلية
٣وّٞ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش رظ٘ل٤ٌ هَحٍحص ٓـِْ ح٤ٌُِش ٣ٝزِؾ ٍث٤ْ حُـخٓؼش رٔلخػَ حُـِٔخص 

ٝحُوَحٍحص هالٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن طيٍٝٛخ ًٔخ ٣زِؾ ح٤ُٜجخص أُـخٓؼ٤ٚ حُٔوظظش 

 رخُوَحٍحص حُظ٢ ٣ـذ ارالؿٜخ ا٤ُْٜ 

اىحٍس ح٤ٌُِش ، ٌٝٛح  ح٤ٌُِش ٛٞ ح١ٌُ ٣وٍَ ا٠ُ كي ًز٤َ أِٓٞد حُو٤خىس ح١ٌُ ٣ظزؼٚ ك٢ػ٤ٔي  -1

 . حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ح٧ِٓٞد حُو٤خى١ ٣٘ؼٌْ ٓزخشَس ػ٠ِ ٓ٘خم ح٤ٌُِش حُؼخّ ٝر٤جظٜخ

 ٣وّٞ حُؼ٤ٔي رخ٩شَحف ػ٢ِ اػيحى أُوطٚ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُؼ٤ِٔش ك٢ ح٤ٌُِش ٝٓظخرؼٚ ط٘ل٤ٌٛخ  -2

رشؤٕ حٓظٌٔخٍ كخؿٚ ح٤ٌُِش ٖٓ ٤ٛجخص حُظي٣ٍْ ٝحُل٤٤ٖ٘ ٝحُلجخص  طوي٣ْ حالهظَحكخص -3

 حُٔٔخػيس حاله١َ 

حُؼ٤ٔي ٓٔجٍٞ ػٖ هِن حُٔ٘خم حُؼ٢ِٔ ٝحُ٘ل٢ٔ ٝطشـ٤غ أػؼخء ٤ٛجٚ حُظي٣ٍْ ٝحُطالد  -4

 ػ٢ِ حُظلٞم ٝحُظ٤ِٔ ك٢ حُٔـخالص حُٔوظِلش 

ٝحكظَحّ حُٞهض ٖٓ هالٍ ط٘ظ٤ْ  ٝحالُظِحّ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش ٛٞ حُٔٔجٍٞ ػٖ ط٤ٔ٘ش ه٤ْ حالٗؼزخؽ - 5 

حُيٍح٤ٓش ، ٝػزؾ حُٔٞحػ٤ي رظلش ػخٓش ، ٝاُِحّ  ح٤ٌُِش ، ٝػزؾ حُِٔٞى ، ٝػزؾ حُـيحٍٝ

حُظوظ٤َ ، ٝحطوخً اؿَحءحص حُظظل٤ق ، ٝٓؼخهزش حُٔوطج٤ٖ ،  ، ٝحُٔلخٓزش ػٖ رٞؿزخطْٜحُـ٤ٔغ 

 ٌٝٓخكؤس حُٔـظٜي٣ٖ .

 ح٧ٓخطٌس ٝحُطالد ٝحُٔٞظل٤ٖ ، ٌٛح حُؼ٤ٔي ٣ْٜٔ ح٤ٌُِش ح١ٌُ ٣ظؼخَٓ رؼيٍ ٝاٗظخف ٓغ ػ٤ٔي-6  

 رًِٔٞٚ ٌٛح ك٢ ط٤ٔ٘ش ه٤ْ حُؼيٍ ٝحُٔٔخٝحس ٝطٌخكئ حُلَص .
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ح١ٌُ ٣ظ٤ق حُلَص حُٔظٔخ٣ٝش أٓخّ حُـ٤ٔغ  ػٖ ط٤ٔ٘ش ػوخكش حُظ٘خكْ حُش٣َق ٓٔجٍٞ حُؼ٤ٔي  -7

 حُـيحٍس . ٩رَحُ حُظلٞم أٝ ط٤ٔ٘ش حُٔٞٛزش أٝ اػزخص

هالٍ ط٤ٜجش ٓ٘خم حُؼَٔ ك٢  ٣ْٜٔ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش حُوِو٤ش ٝك٢ حُظَر٤ش حُوِو٤ش رخ٤ٌُِش ٖٓ ٝحُؼ٤ٔي 8-

ٗـخف حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ٌٖٓٔ ،  كَم ٝٓـٔٞػخص ٤ُظؼٞى حُـ٤ٔغ ػ٠ِ حُؼَٔ ك٢ ك٣َن ، ٝػ٠ِ إٔ

 . رَ ٝكَطٚ ك٢ ح٩ٗـخُ أًزَ

أٝ شَٝع ك٤ٚ ُٔلخٍرش أ١ ؿش  ٝحُؼ٤ٔي ٓٔجٍٞ ػٖ ػزؾ حالٓظلخٗخص ٝػزؾ طو٣ْٞ حُطالد -9

٣وّٞ رٔٔج٤ُٞظٚ ح٤ُٜ٘ٔش ، ٝٛٞ أ٣ؼخً  ُٝٔلخٍرش أ١ طٔخَٛ أٝ طؼّ٘ض رـ٤َ ٓٔٞؽ . ٝٛٞ اً ٣لؼَ ًُي

ر٤ٖ حُطالد ٝح٧ٓخطٌس ػ٠ِ حُٔٞحء . حٗٚ رط٣َن  ٣ْٜٔ ك٢ ٗشَ ػوخكش حُؼيٍ ٝح٧ٓخٗش ٝحالؿظٜخى

 . ٝحُـخٓؼشحُؼ٤ِٔش ٝحُٔٔؼش حُؼ٤ِٔش ٤ٌُِِش  ٓزخشَ ٝؿ٤َ ٓزخشَ ٣يػْ أ٣ؼخً حٌُٔخٗش

 

٤ٜ٘ٓخً ػٖ ًلخءس حٓظويحّ حُٔٞحٍى حُٔظخكش ُٚ ، هخطش حُٔخٍ حُؼخّ ، ٝػ٤ِٚ  حُؼ٤ٔي ٓٔجٍٞ -11

 طٞه٢ حُلٌٍ ٝحُيهش ك٢ ح٩ٗلخم ، ٝك٢ طل٣ٞغ ِٓطش حُزض ك٢ حُشَحء أٝ ح٩ٓ٘خى ، ٝك٢ رخُظخ٢ُ

ُٜخ  ٌٛٙ حُِـخٕطش٤ٌَ ُـخٕ حُٔٔخٍٓش ُٝـخٕ كغ حُٔظخ٣ٍق ُٝـخٕ حُزض ُٝـخٕ حالٓظالّ ، كٌَ 

 .ىٍٝ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ

هيٓش حُٔـظٔغ ؿِء أٓخ٢ٓ ٖٓ ٓٔج٤ُٞش  إٔ ا٠ُػ٠ِ حُؼ٤ٔي إٔ ٣ٞؿٚ ح٧ٓخطٌس ٝحُؼخ٤ِٖٓ   -11

 حُٜ٘ٞع رٌٜٙ حُٔٔج٤ُٞش ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ ا٠ُ حُـخٓؼش ، ٝحٕ ٣ٞؿٚ ح٧ٗشطش حُـخٓؼ٤ش رٔخ ٣ئى١

حُؼ٤ٔي ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ أ٤ٓ٘خ ك٢ ػَع حُظوخ٣ٍَ حُوخطش رظو٤٤ْ ح٧ىحء ٧ػؼخء ٤ٛجٚ حُظي٣ٍْ  -12

 ٝح٤ُٜجش أُٔؼخٝٗٚ 

 :تجبِ  يُٓخ انتذسٚس انجبيؼٙأخالقٛبد ا الستبر )أ( 

 المسئوليات األساسية -

 ٚجت أٌ ٚهتزو األستبر انجبيؼٙ فٙ انقٛبو ثًٓبو انتذسٚس ثًب ٚهٙ : 

  ٕحُٔخىس حُظ٢ ٣٘خؽ رٚ طي٣ٍٜٔخ أٝ ٣ئَٛ ٗلٔٚ ك٤ٜخ هزَ إٔ ٣وزَ طي٣ٍٜٔخ .حُظؤًي ٖٓ اطوخ 

  ٖحُظلؼ٤َ حُـ٤ي ُٔخىطٚ ٓغ ح٩كخؽش حُٞحك٤ش رٔٔيظـيحطٜخ ٝٓٔيظليػخطٜخ ٤ٌُيٕٞ ٓظٌٔ٘يخً ٓي

 حُٔخىس رخُويٍ ح١ٌُ ٣ئِٛٚ ُظي٣ٍٜٔخ ػ٠ِ أكؼَ ٝؿٚ .
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 ُٔٔييظٟٞ حُؼِٔي٢ ُِٔييخىس حالُظيِحّ رٔؼيخ٤٣َ حُـييٞىس حَُٓي٤ٔش أٝ ؿ٤يَ حَُٓيي٤ٔش كي٢ طلي٣يي ح

حُظ٢ ٣وّٞ رظي٣ٍٜٔخ، كال طٌٕٞ أػ٠ِ ٓٔخ ٛٞ ٓطِٞد كظوِن طيؼٞرخص ؿ٤يَ ٓزيٍَس، أٝ 

طٌٕٞ أَٜٓ ٓٔيخ ٛيٞ ٓطِيٞد كظيئػَ ٓيِز٤خً ػِي٠ ػ٤ِٔيش حُيظؼِّْ حُالكويش، ٝػِي٠ ٓٔيظٟٞ 

 حُو٣َؾ، ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ أىحء حُٜٖٔ ك٢ حُٔـظٔغ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ .

 رٚ أػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٖٓ ح٩ٗـخُ طٔٔق رٚ هيٍحطْٜ .حالُظِحّ روِن حُلَص الٕ ٣لون ؽال 

  ٚإٔ ٣ؼِٖ ُطالرٚ اؽخٍ حُٔوٍَ ٝأٛيحكٚ ٝٓلظ٣ٞخطيٚ ٝأٓيخ٤ُذ طو٤٤ٔيٚ َٝٓحؿؼيٚ ٝحٍطزخؽي

 رزَٗخٓؾ حُيٍحٓش ًٌَ، ٣ٝوزَ ٓ٘خهشش حُطالد ك٢ ًَ ٌٛح .

  إٔ ٣ِظِّ رخٓظويحّ ٝهض حُظي٣ٍْ حٓظويحٓخً ؿ٤يحً ٝرٔخ ٣لون ٓظِلش حُطيالد ٝحُـخٓؼيش

 ـظٔغ .ٝحُٔ

  ِٚٗظخثؾ ٓٔظوِش ر٘خء ػ٠ِ  ا٠ُإٔ ٢ٔ٘٣ ك٢ حُطخُذ هيٍحص حُظل٤ٌَ حُٔ٘طو٢، ٣ٝظوزَ طٞط

 ٌٛح حُظل٤ٌَ .

  ٚإٔ ٣لظَّ هيٍس حُطخُذ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ، ٝحٕ ٣شـؼٚ ػ٠ِ حُظل٤ٌيَ حُٔٔيظوَ، ٣ٝلظيَّ ٍأ٣ي

 حُٔز٢٘ ػ٠ِ أٓخ٤ٗي ٓليىس .

 ٝ طزؼيييخً ٥ىحد حُليييي٣غ إٔ ٣ٔييئق رخُٔ٘خهشيييش ٝحالػظيييَحع ٝكييين أطيييٍٞ حُليييٞحٍ حُز٘يييخء

 حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ، ٝرٔخ ٤ٜ٣ت كَطخً أكؼَ ُِظؼِّْ .

  ٕإٔ ٣يييظوٖ ٜٓيييخٍس حُظيييي٣ٍْ ، ٝإٔ ٣ٔيييظويّ حُطيييَم ٝحُٞٓيييخثَ حُظييي٢ طٔيييخػيٙ كييي٢ اطويييخ

 حُظي٣ٍْ ٝؿؼِٚ ٓشٞهخً ٝٓٔظؼخً ٝٓل٤يحً ك٢ ٗلْ حُٞهض .

 َ٣ظييخً إٔ ٣يئى١ ػِٔييٚ كيي٢ حُٔلخػيَس أٝ حُٔؼٔييَ أٝ حَُٔٓييْ، حُين رؤٓخٗييش ٝاهييالص، ك

 ػ٠ِ حُ٘ٔٞ حُٔؼَك٢ ٝحُوِو٢ ُطالرٚ ٝٓؼخ٤ٗٝٚ .

  ٕأىحء ؽالرٚ ا٠ُ أهظي٠ ٓييٟ ٌٓٔيٖ، ٝحٕ ٣ظي٤ق ٗظيخثؾ حُٔظخرؼيش ُطالريٚ ُٝي١ٌٝ  غ٣ظظخرأ

 حُشؤٕ ُِظظَف ر٘خء ػ٤ِٜخ .

  ْكيي٢ ك٣َييش حُلٌييَ ٝك٣َييش حُييَأ١ ٝك٣َييش حُظؼز٤ييَ  حُي٣ٔوَحؽ٤ييشإٔ ٣ٌييٕٞ ًٗٔٞؿييخً ُِويي٤

 ٝحُٔٔخٝحس، ٝحٕ ٣ٔؼ٠ ُظ٤ٔ٘ش ٌٛٙ حُو٤ْ ك٢ ؽالرٚ .
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  إٔ ٣ٞؿييٚ ؽالرييٚ حُظٞؿ٤ييٚ حُٔيي٤ِْ رشييؤٕ ٓظييخىٍ حُٔؼَكييش ٝأٝػ٤ييش حُٔؼِٞٓييخص َٝٓحؿييغ

 حُيٍحٓش .

  ِّْحُطخُيذ ٓيٖ  اُي٠إٔ ٣َحػ٠ ًِٔخ ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خً ٗويَ ػيذء ٓظِح٣يي ٓيٖ ٓٔيج٤ُٞش حُيظؼ

 أٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ حُٔ٘خٓزش . اطزخعهالٍ 

 .َإٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ اػطخء حُيٍّٝ حُوظٞط٤ش طلض أ١ ٠ٔٔٓ رؤؿَ أٝ ريٕٝ حؿ 

 :أخالقيات البحث العلمي واإلشراف علي الرسائل)ب(  

يجب أن يمتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمجموعة من القيم التي تسعي الكمية إلي االلتززام 

األخالقي القواعد الواجب توافرهزا فزي البحزا والتز ليع العممزي وا عزراع عمزي بها. ويحدد الميثاق 

 الرسائل عمي النحو التالي:

 احتشاو حقٕق انًهكٛخ انفكشٚخ انؼهًٙ ٔ (انتأنٛف) انجحث( 2) 

ٝ ٓظٌٔ٘خ ٖٓ حٓظويحّ  ػ٢ِٔإٔ ٣ٌٕٞ ٓظ٤ِٔح ًزخكغ  حُـخٓؼ٣٢ـذ ػ٠ِ ح٧ٓظخً  .1

  ٚ.ٓـخٍ طوظظ ك٢ حُؼ٢ِٜٔٓخٍحص حُزلغ 

 .توجيه بحثه لما يفيد المجتمع والتزود بالمرجعيات المعرفية الالزمة لمبحا .2

ػ٢ِٔ ٝأال ٤ٔ٣ِ أ١ ٖٓ أػؼخء حُل٣َن اال ك٣َن رلغ  ك٣٢ٔظط٤غ إٔ ٣ؼَٔ  .3

 . ُؼِٔٚ ًٝلخءطٚ ٝاطوخٗٚ ُؼِٔٚ

إٔ ٣طٍٞ ٖٓ حُٔٞػٞػخص حُزلؼ٤ش  ٝحُظ٢ أطزلض طؼظٔي ػ٠ِ حُـخٗذ حُٜٔخٍٟ  .4

 ق.أًؼَ ٖٓ حُـخٗذ حُٞط

حُـخٓؼ٢ ػيّ حُظ٤٣ِق أٝ حالهظزخّ ح٠ٌُِ ٧رلخع ؿ٤َٙ ٝػ٤ِٚ ح٧ٓظخً  ٣ـذ ػ٠ِ .5

 حالرظٌخٍ ٝحُظـي٣ي.

حُـخٓؼ٢ إٔ طٌٕٞ أرلخػٚ ٓظٔخش٤ش ٓغ حُٔشٌالص ٝح٧كيحع ح٧ٓظخً  ٣ـذ ػ٠ِ .6

  حُٔؼخطَس ٝٓلخُٝش ا٣ـخى كٍِٞ ٓ٘خٓزش ُٜخ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ؼزض طٌٔ٘ٚ ٝطلٞهٚ. 
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طط٣َٞ حُؼ٤ِٔش  ك٢حُٔوظِلش ٝ ٣ٔظويّ ٗظخثؾ أرلخػش  ٣لَِ  ٝ ٣٘وي ٓظخىٍ حُزلغ .7

 حُظؼ٤ٔ٤ِش .

 . حُؼ٢ِٔحُٜٔ٘ش ٝ أهاله٤خص حُزلغ  رآىحد٣ِظِّ  .8

 ى٣ٍٝخص ٓظوظظش ٓل٤ِش أٝ ػخ٤ُٔش .  ك٣٢٘شَ أرلخػش  .9

حكظَحّ ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش ٦ُه٣َٖ ٝحُيهش ك٢ حُـخٓؼ٢ ح٧ٓظخً  ػ٠ِ ٣ـذ .11

حُٔؼِٞٓخص حُظ٢  ٜٓ٘خ حُزخكغ حٓظو٢ٗوَ ح٧كٌخٍ ٝح٩شخٍس ا٢ُ حُٔظخىٍ حُظ٢ 

َٓحؿغ  َحْٓ حُٔئُق ٝال طًٌ َحٓظؼخٕ رٜخ ك٢ رلؼٚ ٝكن أطٍٞ ٜٓ٘ـ٤ٚ ٓغ ًً

 ُْ ٣ظْ حٓظويحٜٓخ اال رخػظزخٍٛخ هخثٔش هَحءس اػخك٤ش. 

حُـخٓؼ٢ إٔ ٣وّٞ رخَُرؾ ر٤ٖ حُٔوٍَحص حُظ٢ ٣وّٞ ح٧ٓظخً  ٣ـذ ػ٠ِ .11

٣ظوٜ٘خ حُطخُذ كظ٠ طٌظَٔ حُٔؼَكش رظي٣ٍٜٔخ ٝ حُٜٔخٍحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ـذ إٔ 

ٓغ حُٜٔخٍس ًٌُٝي ٓغ طؼِْ حالطـخٛخص ح٤ًُِٞٔش حُـ٤يس س حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ُيٟ 

 حُطخُذ.

إٔ ٣ظلَٟ حُزخكغ حُيهش ك٢ ؿٔغ حُز٤خٗخص حُوخطش رؼ٤٘ش حُزلغ ح١ٌُ  .12

٣ويٓٚ كوي طوظِق رؼغ حُظلخط٤َ ػٖ ٓخ ٛٞ ٓظؼخٍف ػ٤ِٚ ك٢ حٌُظذ ٝحُٔئُلخص 

 ـذ طـخِٜٛخ أٝ ط٤٤ٜٔٔخ ُظظٔخش٠ ٓغ ٓخ ٛٞ ٓظؼخٍف ػ٤ِٚ.حُؼي٣يس كال ٣

ػ٠ِ حُزخكغ إٔ ٣زيٟ حكظَحٓٚ ٝ ٤ٛزظٚ ٧ٓظخًٙ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ك٣َظخ  ٣ـذ .13

 ػ٠ِ حُظؼِْ ٖٓ هزَحطٚ ٝح٩هظيحء رٚ.   

٣ـذ ػ٢ِ حُزخكؼ٤ٖ حٓظٌشخف ًخكش ٓظخىٍ حُظل٤ِ ك٢ حُز٤خٗخص  .14

ويحّ حالهظزخٍحص ح٩كظخث٤ش ٝحُظل٤َٔحص حُزي٣ِش ُ٘ظخثـٜخ ٝىٍحٓظٜخ، ًٔخ ٣ـذ حٓظ

 حُٜخٓش ُظلي٣ي ٓٔظ١ٞ حُؼوش ك٢ أ١ ػالهش.

 المحافظة عمي السرية خاصة األمور العخصية والمالية والسموكية. .15

  .رالت كيد عمي أهمية التحميل والنقد من أجل تنمية روح ا بداع واالبتكا .16

 ؟انؼهًٙانجحث  فٙػهٗ يٍ تقغ يسئٕنٛخ يشاػبح األخالقٛبد 

 

 حُزخكغ  ٣ظلَٔ حُٔٔج٤ُٞش حٌُخِٓش. -2
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طـَٟ رٜخ ٝالري ٖٓ ٝؿٞى ُـخٕ  حُظ٢ٓٔجُٞش ػٖ حُزلٞع  ك٢ٜ  حُؼ٢ِٔٓئٓٔخص حُزلغ  -2

 أهاله٤خص رٜخ َُِٔحهزش.

ٓلٍَٝ حُٔـالص حُؼ٤ِٔش  الري ٖٓ إٔ ٣َكن رخُزلغ ٓٞحكوش ُـ٘ش ح٧هاله٤خص رخُٔئٓٔخص  -3

 حُؼ٤ِٔش.

رؼي طوي٣ْ ػٔخٗخص َٓحهزش حُٔزخىٟء  اال ٣ـذ حُظ٣َٞٔ ًٝخالص حُظ٣َٞٔ ٝحُٔ٘ظٔخص  كال -4

 ح٧هاله٤ش ُِزلغ.

 اإلششاف ػهٙ انشسبئم انؼهًٛخ( 1)   

ٓخ         كظ٠ ٣وَؽ أكؼَ اظٜخٍ حُٔٞىس ُِطخُذ حُزخكغ ٝطلل٤ِٙ رخٓظَٔحٍ ٝط٤ٔ٘ش ػوظٚ ر٘لٔٚ -1    

   حُزلغ اػَحء ك٣ٝ٢زٌٍ هظخٍٟ ؿٜيٙ  ٙػ٘ي

ال ٣َٛن ًخَٛ  رل٤غ ٝح٤ٓ٧ٖ ك٢ حهظ٤خٍ ٝاهَحٍ ٓٞػٞع حُزلغحُظٞؿ٤ٚ حُٔوِض  -2

حُزخكغ رٔٞػٞع رلؼ٢ هي ال ٣ٌٕٞ ك٢ ىحثَس حٛظٔخّ حُزخكغ أٝ ٣ٌِلٚ رؼ٤٘ش رلؼ٤ش ٛخثِش ٣ٌٖٔ إٔ 

 ٣ظْ حُزلغ ريٜٝٗخ.

 حُظؤًي ٖٓ هيٍس حُزخكغ ػ٢ِ حُو٤خّ رزلؼٚ ٝػ٢ِ ٓٔظ٣ٞخص حُظ٘ظ٤َ حُؼوال٢ٗ. -3

 ٤ًل٤ش حُزلغ ػٖ حُٔؼِٞٓخص ٝحُظِٝى رخَُٔؿؼ٤خص حُٔؼَك٤ش.ٓؼخٝٗش حُطخُذ ك٢  -4

 طي٣ٍذ حُطخُذ ػ٢ِ حُظو٤٤ْ حُٔٔظَٔ أػ٘خء كظَس حُزلغ. -5

 ػيّ ح٩هالٍ ٖٓ شؤٕ حُطخُذ ٝط٤ٔ٘ش هيٍطٚ ػ٢ِ حُظل٤ٌَ حُؼ٢ِٔ. -6

 حُظو٢ِ ػٖ حُظٌَحٍ ٝحُ٘وَ حُؼخ٢ٓ ريٕٝ طل٤َِ ُِ٘ظٞص. -7

 ر٤ي حُزخكغ ك٢ طؼِْ ٜٓخٍحص حُزلغ حُؼ٢ِٔ هطٞس روطٞس. ح٧هٌ .8

ك٢   حُظو٤٤ْ حُيه٤ن ٝحُؼخىٍ ُِزلٞع ٓٞحء حُظ٢ ٣شَف ػ٤ِٜخ أٝ حُظ٢ ٣يػ٢ ُالشظَحى  .9

حُلٌْ ػ٤ِٜخ. ٝإٔ ٣زظؼي ػٖ حُٔـخِٓش ٝ حُٔلخرخس أػ٘خء حُلٌْ ػ٠ِ ح٧رلخع حُؼ٤ِٔش ٝإٔ 

 ٗوخؽ ػؼلٚ ٝهٞطٚ. طْٜٔ ٌٛٙ حُٔ٘خهشش ك٢ اػَحء حُزلغ ٝحُظؼَف ػ٠ِ
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 .حُظؤًي ٖٓ طٞحكَ ًخكش ٝٓخثَ ح٧ٓخٕ ٝحُٞهخ٣ش ٩ؿَحء حُيٍحٓش .11

 

 

 

 أخالقٛبد يُٓخ ػعٕ ْٛئخ انتذسٚس فٙ قجٕل انٓذاٚب ٔ انتجشػبد:   

  ًظ٤ش أٝ وإٔ ٣ٔظـَ ٝظ٤لظٚ روظي طلو٤ن ٓ٘لؼش ش حُـخٓؼ٢ال ٣ـُٞ ٨ُٓظخ

ُٚ إٔ ٣ظوخػ٠ أؿَح ػٖ  ُال ٣ـٖٞٓ ؽخُذ ػِْ ًٔخ  ٓخى١حُلظٍٞ ػ٠ِ ًٔذ 

 ٣ئؿَ ػ٤ِٜخ . حُظ٤ٓ٢ش خٝظ٤لظٚ ح٧ٓ حهظظخص ك٢ػَٔ ٣يهَ 

   ادم ك وا ميهدميأل أو ميل راألت  ن جهألت  ش وه  أو  ن أش ألص سيئة ميس ع

أو لقألر  ويهم  جألدالت أ بكي  أو ل س ميشرف ومينامه ، مال لعألد ان هذم 

 أفضا ي   ي   ن أي فألئدة كد لجنا  ن ميل رع.

  ،  يجب أن ل ون ميهدميأل وميل راألت ميلة لل قألهأل مي  ي   ع ن   شفألفي  لأل

 ومسل دم أللهأل  ع ن .

  يجب أن يط خ  ومفق  ميس طألت ميع يأل ا ا مي نح وميه ألت ميلة ال لرد  ن

   و ألت أجن ي .

  يجب وكف ميلعأل ا  ع أي جه  أو ش ص ق ت  ؤ رمً لورطهأل أو لورطه فة

 ميشرف. سألئا ل س مينامه  أو 

 . يجب ادم ر ط ميهدميأل وميل راألت  أي لأقير ا ا سيألسألت مي  ي  ونشألطهأل 

  ي ظر  ا ا أاضألء هيئ  ميلدريس و عألونيهم ك وا هدميأل أو ل راألت ش صي   ن

 أش ألص يهم ابك   ع  هم.

  يجب ا ا مي  ي  إصدمر سيألس  رس ي   شأن ك وا ميهدميأل وميل راألت وأن لط قهأل

ن لد ج هذه ميسيألس  فة  يقألخ أ بكيألت مي هن  إن وجد  ألي  ي    ا دك ، ويجوا أ

 و أل إيا ذيك  ن أ بكيألت.
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 : تجبِ غبنت انؼهى  انجبيؼٙأخالقٛبد ا الستبر 

  أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس في األنشطة الطالبية:  - أ

ىٍٝٙ أ٣ؼيخ ال ٣وظظَ ىٍٝ ح٧ٓظخً حُـخٓؼ٢ ػ٠ِ حُظي٣ٍْ ٝ ػ٠ِ حُزلغ حُؼ٢ِٔ كوؾ رَ ٣ٔظيي 

اُيي٠ أٓييٍٞ أهييَٟ طظطِييذ ٓ٘ييٚ حُظلِيي٢ رخ٧هاله٤ييخص حُـخٓؼ٤ييش كيي٢ اشييَحكٚ ػِيي٠ ح٧ٗشييطش ٝ 

 ٓشخًٍظٚ ك٢ هيٓش حُٔـظٔغ ٝ حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش ٓؼَ 

 اػالّ حُطِزش حُـيى رخ٧ٗشطش حُٔوظِلش ٝ حُٔظ٘ٞػش. -

ٝ ح٧ٗشيطش ٝ  حًظشخف حُٔٞحٛذ حُشيخرش ٝ ط٤ٔ٘ظٜيخ ٝ ٍػخ٣ظٜيخ ٓيٖ هيالٍ ح٩طليخىحص حُطالر٤يش -

 ح٧َٓ حُطالر٤ش.

 حُظؼَف ػ٠ِ ٓشخًَ حُطالد ٝحُؼَٔ ػ٠ِ كِٜخ. -

 حُؼَٔ ػ٠ِ ٗشَ حَُٝف حُي٣ٔٞهَحؽ٤ش ك٢ حُلٞحٍ ٝ حُظؼز٤َ ػٖ حَُأ١ ػٖ ؽ٣َن حُويٝس  -

 ٝ طشـ٤غ حُطالد ػ٠ِ حُٔشخًٍش ح٣٩ـخر٤ش حُٔشَٝػش ٝ ػيّ حالٗطٞحء أٝ حُِٔز٤ش. 

 حُؼَٔ حُـٔخػ٢.حُؼَٔ ػ٠ِ هِن ٍٝف حُل٣َن ٝ  -

 ٗشَ حُٞػ٢ حُز٤ج٢ ر٤ٖ حُطالد. -

 طشـ٤غ حُطالد ػ٠ِ حُٔشخًٍش حُٔـظٔؼ٤ش ًخُٔشخًٍش ك٢ ٓلٞ ح٤ٓ٧ش ٝ حُوٞحكَ حُطز٤ش. -    

 لن ي  ميعبكألت مالجل ألاي   ع ميطبب، ولوظيفهأل فة مي نألء مي  قة ميقويم يهم -    

 تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات فيأخالقيات المهنة  -ب

 ٣ـذ إٔ ٣ِظِّ ح٧ٓظخً حُـخٓؼ٢ رؼيى ٖٓ حُٔٔج٤ُٞخص ٝح٤ًُِٞٔخص ح٧ٓخ٤ٓش  

  حُظو٤٤ْ حُٔٔظَٔ أٝ حُي١ٍٝ ُِطالد ٓغ اكيخىطْٜ ر٘ظيخثؾ حُظو٤ي٤ْ ُالٓيظلخىٙ ٜٓ٘يخ كي٢ طظيل٤ق

 حُٔٔخٍ أٝ طيػ٤ٔٚ كٔذ حُلخُش .

 حُظي٢ طٔيظٞؿذ ًُيي، ٓؼيَ ) ٝػيغ حُطخُيذ  اهطخٍ ٢ُٝ ح٧َٓ ر٘ظيخثؾ حُظو٤ي٤ْ كي٢ حُليخالص

ػِي٠ هخثٔييش ح٩ٗييٌحٍ ( أٝ ) اػطييخء حُطخُيذ كَطييش أه٤ييَس ٓييٖ حُويخٍؽ ( أٝ ؿ٤ييَ ًُييي ٓييٖ 

 حُلخالص كٔذ ح٤ُٔخٓش حُٔظزؼش ك٢ حُٔئٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش .

  ْطييٞه٢ حُؼيييٍ ٝحُـييٞىس كيي٢ طظيي٤ْٔ حالٓظلييخٕ ٤ٌُييٕٞ ٓظٔشيي٤خً ٓييغ ٓييخ ٣ييظْ طي٣ٍٔييٚ ٝٓييخ ٣ييظ

 كَُ ٓٔظ٣ٞخص حُطالد كٔذ طلٞهْٜ . طلظ٤ِٚ، ٝهخىٍحً ػ٠ِ

 . ٕطٞه٢ حُيهش ٝحُؼيٍ ٝحُظِحّ حُ٘ظخّ ٝحالٗؼزخؽ ك٢ ؿِٔخص حالٓظلخ 
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 . ٚٓ٘غ حُـش ٓ٘ؼخً رخطخً ٝٓؼخهزش حُـش ٝحُشَٝع  ك٤ 

 . ط٘ظ٤ْ حالٓظلخٗخص رٔخ ٣ٜت حُلَطش ُظطز٤ن حُلِّ ٝحُؼيٍ ك٢ ٗلْ حُٞهض 

 . ْٜال ٣ـُٞ اشَحى ح٧هخٍد ك٢ حٓظلخٗخص حهخٍر 

 . ٖال ٣ٔ٘ي طظل٤ق حٌَُحٓخص حال الشوخص ٓئ٤ِٖٛ ٝٓئط٤٘ٔ 

  ُْ طَحػ٠ حُيهش حُظخٓش ك٢ طظل٤ق ًَحٓخص ح٩ؿخرش، ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٣َٓش ح٧ٓٔخء، ٓخ

 ٣ٌٖ حُ٘ظخّ ٣ٔٔق رـ٤َ ًُي .

 . ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔش ٍطي حُ٘ظخثؾ رٔخ ٣ٌلَ حُيهش حُظخٓش ٝح٣َُٔش حُظخٓش 

 ًٝشق ح٧ٓٔخء ٩طوخً هَحٍحطٜخ .طؼَع حُ٘ظخثؾ ػ٠ِ ُـ٘ش حُٔٔظل٤ٖ٘ ى ٕ 

 . طؼِٖ حُ٘ظخثؾ ك٢ ٝهض ٝحكي ٖٓ ٓظيٍ ٝحكي 

 . حُٔٔخف رَٔحؿؼش حُ٘ظخثؾ كخٍ ٝؿٞى أ١ طظِْ، ٓغ رلغ حُظظِّْ رـي٣ش طخٓش 

 . ٣طزن حُظو٣ْٞ حُظَح٢ًٔ ًِٔخ ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خً طلو٤وخً ُيٍؿش أًزَ ٖٓ حُؼيحُش 

 :  انجبيؼخ ٔ انًجتًغ سبثؼب : أخالقٛبد ػعٕ ْٛئخ انتذسٚس فٙ خذيخ

ك٢ هيٓش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ ػيٖ ىٍٝٙ كي٢ هيٓيش  اضو هيئ  ميلدريسال ٣٘لظَ ىٍٝ 

حُؼِييْ ٝكيي٢ هيٓييش حُطييالد ، رييَ إ هيٓظييٚ ُؼِٔييٚ ٝؽالرييٚ ٛيي٢ أٛييْ ٓييخ ٣ويٓييٚ ًويٓييش 

ح٧هاله٤ش هزَ حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ  اضو هيئ  ميلدريس، ٝطظِوض ٓٔج٤ُٞش ُِـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ

 ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

إٔ ٣لَص ػ٠ِ طوزَ حُٜٔخّ حُٔٔ٘يس ا٤ُٚ كي٢ حُٜ٘يٞع رشيجٕٞ حُـخٓؼيش رظييٍ  -

ٍكذ ٝحُو٤خّ رٜيخ ريبهالص ٝاطويخٕ ،ٝأال طؼٞهيٚ حُظيؼٞرخص أٝ حُٔشيٌالص ػيٖ 

٘ي ا٤ُٚ ٖٓ ٜٓخّ.  ّٔ  ط٘ل٤ٌ ٓخ ٣

إٔ ٣لييَص ػِيي٠ حُو٤ييخّ رٌييَ ٓييخ كيي٢ ٝٓييؼٚ ُٔؼخٝٗييش ٝط٤ٔ٘ييش ح٤ُٜجييش حُٔؼخٝٗييش ُييٚ ٓييٖ 

 ٝ ،ٖ أٝ أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ح٧هَ كي٢ حُيٍؿيش حُٞظ٤ل٤يشٓي٤ٍٖٓ ٓٔخػي٣ٖ أٝ ٓؼ٤ي٣
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ح١ٌُ ال ٣ؼظ٢٘ رخُٔؼ٤ي٣ٖ أٝ حُٔي٤ٍٖٓ حُٔٔخػي٣ٖ أٝ حُزخكؼ٤ٖ كي٢  اضو هيئ  ميلدريس

 هٔٔٚ ٣ٌٕٞ ٓوظَحً ك٢ ٝحؿزٚ ٝٓظو٤ِخً ػٖ ٓٔج٤ُٞظٚ .

 إٔ ٣ٌٕٞ ٝحػ٤خ رو٤ْ حُٔـظٔغ ٝ ٍحػ٤خ ُٜخ. -

ُييٟ ؽالريٚ حُيي٣ٌٖ ٣ؼ٤شيٕٞ كيي٢ إٔ ٣ليَص ػِي٠ ؿييَّ هي٤ْ حُٔـظٔيغ حُلخػييِش  -

حُٔـظٔغ ٝ ٣ؼِٔيٕٞ كي٢ ٓٞحهليٚ حُٔوظِليش، ٣ٝظٔؼيَ ًُيي كي٢ ط٣ِٝييْٛ ريخُوزَحص 

 حُظ٢ طْٜٔ ك٢ ر٘خء شوظ٤خص ٓٞحؽٖ حُٔٔظوزَ.

ػ٠ِ ػؼٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ػيّ حُٔزخُـش ك٢ طوي٣َ حَُٔىٝى حُٔخى١ ُؼِٔيٚ رييٕٝ   -

٣ٝظظيَ ريٌُي يس اضتو هيئت  ميلتدرٓٔٞؽ ، كخُظوي٣َ حُؼيخىٍ ٛيٞ حُٔظٞهيغ ٓيٖ 

طويي٣َ أٓييؼخٍ حٌُظيذ ٝٛيي٢ هؼي٤ش شييخثٌش ، ٍرٔيخ طلظييخؽ ُشيـخػش حُٔٔييجٍٞ هزييَ 

 . اضو هيئ  ميلدريس

إٔ ٣لييخكع  ػِيي٠ حُٔييخٍ حُؼييخّ رٌييَ ٝٓيي٤ِش ٣َحٛييخ اضتتو هيئتت  ميلتتدريس ػِيي٠  -

ٓ٘خٓزش ٓٞحء ك٤ٔخ ٣ٔيظويٓٚ ٓيٖ ٓؼييحص ٝٓٔيظِِٓخص ، أٝ كي٢ حٓيظويحّ ٝهظيٚ ، 

ك٢ حُِـخٕ ٝك٤ٖ ٣طِذ ٓ٘ٚ طٞط٤ق ػٔيَ ٓي٤ظْ أٝ ك٢ اريحء حَُأ١ ٝحالشظَحى 

 ؽَكٚ ٣وّٞ رٌُي رٔخ ٣لون حُللخظ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ .

حالُظيِحّ ريخُِٞحثق ٝحُويٞح٤ٖٗ ٝحُي٘ظْ ًٝيَ ٓيخ ٣شيَع اضو هيئ  ميلتدريس ػ٠ِ  -

ٖٓ هٞحػي ، ٝاًح ُْ ٣َم ُٚ ٗظخّ أٝ هخػييس ٣ظويٌ ح٩ؿيَحء حُويخ٢ٗٞٗ ُالػظيَحع 

 أٝ ُٔلخُٝش حُظؼي٣َ .

ػالهخطييٚ ٓييغ ُٓالثييٚ ٍٝإٓييخثٚ َٝٓءٝٓيي٤ٚ ػِيي٠ حالكظييَحّ حُٔظزييخىٍ إٔ ٣ويي٤ْ  -

 ٝحُلَص ػ٠ِ حُظخُق حُؼخّ ، ٝحٕ ٣ظـ٘ذ حُٔـخٓالص حُظ٢ طٜيى حُظخُق حُؼخّ 

اًح ط٠ُٞ ٓ٘ظزخً اىح٣ٍخً ىٍد ٗلٔٚ أٝ ٍكذ رخُظي٣ٍذ حُٔظخف ٤ُوّٞ رؼِٔيٚ ػِي٠   -

 أًَٔ ٝؿٚ ك٢ كيٝى هيٍحطٚ .

 ٣َش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُٔـظٔغ.إٔ ٣لَص ػ٠ِ اػيحى حُطخهخص حُزش -

 إٔ ٣لَص ػ٠ِ  ط٤ٔ٘ش ح٧رلخع حُظطز٤و٤ش ٝ ٍرطٜخ رٔٞم حُؼَٔ.  -
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 ٣لَص ػ٠ِ طو٣ٞش حَُٝحرؾ ٓغ حُٔئٓٔخص ح٩ٗظخؿ٤ش رٔٞم حُؼَٔ. -

 أخالقٛبد ػعٕ ْٛئخ انتذسٚس فٙ انتؼبيم يغ انزيالء:

 أن يلعأل ا  ع ا بئه  قق  و م لرمم  ل ألدا.  -
 أن ي لرم مي رل   ميع  ي .  -
 .أن يقدم مينصح ومإلرشألد يا بئه -
      .أن ي رص اا ميلعألون وميل ألدا ميع  ة -
أن ي تتتألفظ ا تتتا مي شتتتألر   ميوجدمنيتتت  وميتتتدام  -

 مي عنوي
  عتتض  تتينميعبكتت  واتتدم ميل يتتا  أن يل  تتا  ألي رونتت  فتتة  -

 أو ميع ر أو ميدين  ا ا أسألس مينوع أاضألء هيئ  ميلدريس
 أن يقدم مي سألندة ميفعألي  ي ا مي شأل ا مي لنوا    -
 أن يعظتتتتم  ميقتتتتيم مإليجأل يتتتت  ويوطتتتتد ميعبكتتتتألت  -

   الجل ألايه.م
 .أن ي لام  أليصدخ ومي ألن   ع ميا بء -
     .أن ي رص ا ا  ص    ميا بء  -

 
                 انطبنت انجبيؼٙ أخالقيات 
 

ٓؼٚ ٝحٕ ًخٕ حطـَ ٓ٘ٚ ٓي٘خً ٝحهيَ شيَٜسً ٣٘زـ٢ ػ٢ِ حُطخُذ إٔ ٣ظٞحػغ ُٔؼِٔٚ ٣ٝظؤىد  .1

 ٝٗٔزخً ٝطالكخً.

 ٣٘زـ٢ ُِطخُذ إٔ ٣ظٞحػغ ُِؼِْ كزظٞحػؼٚ ٣يًٍٚ ٝ إٔ ٣ظزَ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ.  .2

 ٣٘زـ٢ إٔ ٣٘وخى ُٔؼِٔٚ ٝحٕ ٣شخٍٝٙ ك٢ أٍٓٞٙ ٣ٝوزَ هُٞٚ. .3

إٔ ٣لَص ػِي٠ حُظؼِي٤ْ ٓٞحظزيخ ػ٤ِيٚ كي٢ ؿ٤ٔيغ ح٧ٝهيخص حُظي٢ ٣يظٌٖٔ ٓ٘يٚ ك٤ٜيخ ٝال ٣و٘يغ  .4

 رخُو٤َِ ٓغ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٝال ٣لَٔ ٗلٔٚ ٓخال ٣ط٤ن ٓوخكش ٖٓ حَُِٔ .

إٔ ٣ويّ حُطخُذ حُ٘ظخّ حُـخٓؼ٢ ٝهٞح٤ٗ٘ٚ ٣ٝلظيَّ حُظ٘ظ٤ٔيخص حُؼ٤ِٔيش حُٔؼٔيٍٞ رٜيخ، ًٔيخ  .5

 ٣لظَّ حُشٜخىس حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٤ٓلِٜٔخ رؼي حُظوَؽ.

٘يخّ حُي٣ٌٖ ٣ظظيَ رٜيْ إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ ٓظل٤ِخً ريخ٧هالم ح٣ٌَُٔيش ٝإٔ ٣لظيَّ ُٓالثيٚ ٝحُ .6

 ٣ٝظؼخ٣ش ٓؼْٜ.
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إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ رؼ٤يحً ػٖ حُشيزٜخص، ٜٓظٔيخً رشيجٞٗٚ، رؼ٤ييحً ػيٖ حُظل٤ٌيَ كي٢ ا٣يٌحء ؿ٤يَٙ،  .7

 ك٣َظخ ػ٠ِ حُ٘لغ ٝحالٗظلخع ػ٤ِٔخً.

آال ٣ظؼظييذ ُييَأٟ ٣ييَحٙ أٝ ٝؿٜييش ٣ييَطزؾ رٜييخ، ٝاٗٔييخ ٣ٜييظْ ىحثٔييخً رٔييخ ٣وييَٙ حُؼِييْ ٝحُٔ٘طيين  .8

 ٝحٌُٝم ح٤ُِْٔ.

ٓييظلخىس ٓييٖ حٌُٔظزييش حُـخٓؼ٤ييش ٣ٝويييٍ ىٍٝ حٌُظييذ كيي٢ حُظؼِيي٤ْ ٝحُظؼو٤ييق، ٣لييَص ػِيي٠ حال .9

 ك٤ؼَٔ ػ٠ِ ط٤خٗظٜخ ٝكٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُظِق.

 حالٓظلخىس ٖٓ هزَحص أػؼخء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝطـخٍرْٜ حُؼ٤ِٔش. .11

إٔ ٣ٜظْ رخُٔٞحى حُظ٢ ٣يٍٜٓخ ٣ٝلَص ػ٠ِ طلظ٤ِٜخ، ٝإٔ ٣ٞحظذ ػ٠ِ كؼٍٞ  .11

 ٤ِش ك٢ أٝحٜٗخ، ٣ٝوّٞ رٞؿزخطٚ حُؼ٤ِٔش ٝحُزلؼ٤ش ك٢ ٝهظٜخ.حُٔلخػَحص حُ٘ظ٣َش ٝحُؼٔ

إٔ ٣شييخٍى حُطخُييذ كيي٢ حُ٘شييخؽ حُـييخٓؼ٢ ٤ُظٜييَ آٌخ٤ٗخطييٚ حُشوظيي٤ش ٝحُظيي٢ هييي  .12

 ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ ُٓالإٙ.

حكظَحّ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش كال ٣ٔٔق ر٘ٔن حُزَحٓؾ أ٩ٌُظ٤َٗٝٚ ٝال اػخىس ؽزغ  .13

 ٓئُلٚ. ًظخد ريٕٝ إً

 أخالقيات وآداب اإلداريين 

  ٖألثؼبد األخالقٛخ انتٙ نٓب دالنتٓب فٙ سهٕك اإلداس٘ انتشثٕح

  
  َهَحٍحطٚ ٝأكؼخُٚ أٓخ٤ٓخٝٓظخُلْٜ ٓلٍٞحً  حُطالدإٔ ٣ـؼ ٌَُ. 

 ٝاهالصأٓخٗش ٝطيم  ريهٚ ٝ إٔ ٣٘ـِ ٓٔئ٤ُٝخطٚ ح٤ُٜ٘ٔش. 

 إٔ ٣لخكع ػ٢ِ ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ ٝأطزخع ح٩ؿَحءحص ك٢ كخُٚ حُـ٤خد 

  ٚإٔ ٣وظض ٝهض حُؼَٔ ح٢َُٔٓ ٧ىحء ٝحؿزخص ٝظ٤لظ 

  َٔإٔ ٣ظؼخٕٝ ٓغ ُٓالءٙ ك٢ أىحء حُٞحؿزخص أالُٓٚ ُظؤ٤ٖٓ ٤َٓ حُؼ 

   ٣ـذ حُٔلخكظش ػ٢ِ ٣َٓٚ طيحٍٝ حُٞػخثن ٝحُٔٔظ٘يحص 

  ح٧كَحى ٝح٩ٗٔخ٤ٗشإٔ ٣يػْ ٣ٝل٢ٔ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ٌَُ. 

 ُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ٓـظٔؼٚ إٔ ٣لظَّ ٣ٝط٤غ حُيٓظٍٞ ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ح. 

  إٔ ٣طزييين ح٤ُٔخٓيييخص حُظَر٣ٞيييش حَُٔٓيييٞٓش ٣َٝحػييي٢ هيييٞح٤ٖٗ ٝأٗظٔيييش ٝطؼ٤ِٔيييخص ٗظخٜٓيييخ

 .حُظَر١ٞ
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 إٔ ٣ِٔي ٓزالً ٓالثٔش ٝٓ٘خٓزش ُظط٣َٞ ٝطظل٤ق حُوٞح٤ٖٗ ٝح٤ُٔخٓخص حُظَر٣ٞش. 

 إٔ ٣ظـ٘ذ حٓظـالٍ ًَِٓٙ / َٓحًيِٙ ٌُٔٔيذ أٝ ٓظيِلش شوظي٤ش ٓيٞحء أًيخٕ ًُيي كي٢ 

  .ش، أٝ حؿظٔخػ٤ش، أٝ حهظظخى٣ش، أٝ أ٣ش ٓـخالص أهَٟٓـخالص ٤ٓخ٤ٓ

  إٔ ٣ٔؼ٠ ُِلظٍٞ ػ٠ِ ىٍؿخص أًخى٤ٔ٣يش أٝ طؤ٤ٛيَ ٜٓ٘ي٢ ٝإٔ ٣ٌيٕٞ ًُيي ٓيٖ ٓئٓٔيخص

 .ٓؼظَف رٜخ

  إٔ ٣لييخكع ػِيي٠ ٓٔييظٟٞ حُٜٔ٘ييش ٣ٝٔييؼ٠ ُظلٔيي٤ٖ كؼخ٤ُظٜييخ ٓييٖ هييالٍ حُزلييغ ٝحٓييظَٔح٣ٍش

 .حُ٘ٔٞ ح٢ُٜ٘ٔ

 
 :انًصبدس انؼهًٛخ

 
  ٝالثلظٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ش.2112ُؼخّ  82ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش حُٔظ١َ ٍهْهخٕٗٞ كٔخ٣ش ّ 

  ْٝالثلظٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝكوخً ٥هَ حُظؼيي٣الص، حُطزؼيش 1972ُٔ٘ش  49هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُـخٓؼخص ٍه ّ

 ّ. ؽزوخً ُِٔٞحى حُظخ٤ُش 2116حَُحرؼش ٝحُؼشَٕٝ حُٔؼيُش، 

 ( 95)ٓخىس 

  ػـ٢ِ حُـٔخىس أػؼخء ٛـ٤جش حُـظي٣ٍْ إٔ ٣ظلَؿـٞح ُِـو٤خّ رخُيٍّٝ ٝحُٔلخػيَحص ٝحُظ٣َٔ٘يخص

ٝحُيٍحٓيخص حُٔزظٌيَس   عريبؿَحء حُزليٞحُؼ٤ِٔش ٝإٔ ٣ٜٔٔٞح كي٢ طوييّ حُؼِيّٞ ٝح٥ىحد ٝحُل٘يٕٞ 

 ٝح٩شَحف ػ٢ِ حُٔؼخَٓ ٝػ٢ِ حٌُٔظزخص ٝط٣ِٝيٛخ رخَُٔحؿغ.

 ( 96)ٓخىس 

 ش حُييـظي٣ٍْ حُظٔٔييي رخُظوخ٤ُييي ٝحُـوـ٤ييـْ حُـخٓؼييـ٤ش ح٧طيي٤ِش ٝحُؼييـَٔ ػييـ٢ِ حُييـٔخىس أػؼييخء ٛييـ٤ج

ػـ٢ِ رؼٜخ كـ٢ ٗـلـّٞ حُطـالد، ٝػ٤ِْٜ طـ٤َٓن ٝطيػ٤ْ حالطظيخٍ حُٔزخشيَ ريخُطالد ٍٝػخ٣يش 

 شجْٜٞٗ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٣َُخػ٤ش.

 ( 97)ٓخىس 

 ٝحُٔلخػَ ٝحُزلٞعُـيٍّٝ أػؼخء ٛـ٤جش حُـظي٣ٍْ كـلـع حُـ٘ـظـخّ ىحهــَ هــخػـخص ح ٣ظ٠ُٞ 

أٝ حُٔؼٜيي طو٣َيَح ػيـٖ ًيـَ كيخىع ٓيـٖ شيؤٗٚ ح٩هيالٍ   ٝحُٔؼـخَٓ ٣ٝويٕٓٞ ا٢ُ ػيـ٤ٔي ح٤ٌُِيش

 رخُ٘ظخّ ٝٓخ حطوٌ ٖٓ اؿَحءحص ُللظٚ .

 ( 98)ٓخىس  
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  ػـ٢ِ ًيـَ ػيـؼٞ ٓيٖ أػيـؼخء ٛيـ٤جش حُيـظي٣ٍْ إٔ ٣ويـيّ طو٣َيَح ٣ٞ٘ٓيـخ ػيـٖ ٗشيخؽٚ حُؼِٔي٢

ٍثيي٤ْ   شييَٛخ ٝحُزلييٞع حُـخ٣ٍييش اُيي٢ ٍثيي٤ْ ٓـِييْ حُؤييْ ٝػِيي٢ٝحُزلييٞع حُظيي٢ أؿَحٛييخ ٝٗ

ٓـِْ حُؤْ إٔ ٣ـوـيّ طوـ٣َـَح اُي٢ ػ٤ٔيي ح٤ٌُِيش أٝ حُٔؼٜيي ػيٖ ٓي٤َ حُؼٔيَ كيـ٢ هٔئٚ ٝػيـٖ 

 ك٤ٚ ٝٓخ كووٚ حُؤـْ ٓـٖ أٛيحف. حُـخ٣ٍشحُ٘شخؽ حُؼ٢ِٔ ٝحُزلٞع 

 ( 99)ٓخىس 

 ُٔـِيْ ٝحُِـيخٕ حُظي٢ ٣ٌٞٗيٕٞ أػؼيخء ػـ٢ِ أػـؼخء ٛـ٤جـش حُـظي٣ٍْ حُٔشيخًٍش كي٢ أػٔيخٍ ح

 ك٤ٜخ، ٝػـ٤ِْٜ حُـٔشخًٍش كـ٢ أػٔـخٍ حُـٔئطَٔحص حُؼـ٤ِٔش ُِؤْ ٤ٌُِِٝش أٝ حُٔؼٜي.

 ( 111)ٓخىس 

  ْرـشيـؤٕ رـؼيـغ ح٧كٌيخّ حُوخطيش  1954ُيـٔ٘ش  26ٓـغ ػـيّ ح٩هالٍ رؤكٌـخّ حُـوـخٗـٕٞ ٍهيـ

حُٔلييٝىس ، ُيَث٤ْ  حُٔٔيج٤ُٞش رشًَخص حُٔٔخٛٔش ٝشًَخص حُظٞط٤ش رخ٧ْٜٓ ٝحُشًَخص ًحص

حُــخٓؼـش ر٘خء ػـ٢ِ حهظَحف ػٔـ٤ي حٌُـ٤ِش رؼـي أهـٌ ٍأ١ ٓـِيْ حُؤيْ حُٔويظض، إٔ ٣يـَهض 

رظلـش حٓيظؼ٘خث٤ش ٧ػؼيخء ٤ٛجيش حُظيي٣ٍْ كيـ٢ ِٓحُٝيش ٜٓ٘يظْٜ هيخٍؽ حُـخٓؼيش أٝ ىحهِٜيخ كيـ٢ 

طوظظٚ حُؼ٢ِٔ ؿـ٤َ أٝهخص حُؼَٔ ح٤َُٔٓش رشَؽ إٔ ٣ٌٔذ حَُٔهض ُٚ ٖٓ ًُي هزَس ك٢ 

حُٞحؿزخص حُـخٓؼ٤ش ٝكـٔـٖ أىحثٜـخ ٝال ٓيـغ حُويـٞح٤ٖٗ   ٓغ ٝرشَؽ أال ٣ظؼخٍع ٌٛح حُظَه٤ض

ٝحُِٞحثق حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ٓـِحُٝش حُٜٔ٘ش، ٣ٝظيٍ رويـٞحػي ط٘ظي٤ْ ِٓحُٝيش حُٜٔيـ٘ش هيـَحٍح ٓيـٖ 

حُـخٓؼيـش اال حُٔـِْ حالػـ٢ِ ُِـخٓؼخص، ٝال ٣ـٌـٕٞ حُـظـَه٤ـض كـ٢ ٓـِحُٝش حُٜٔـ٘ش هيـخٍؽ 

ُـٔـٖ ٓـؼـ٢ ػـ٢ِ طوَؿٚ ػشَ ٓ٘ٞحص ٝهؼ٢ ػالع ٓ٘ٞحص ػ٢ِ ح٧هَ ك٢ ٤ٛجش حُظيي٣ٍْ، 

٣ٝـيييُٞ ٓليييـذ ٛـيييـٌح حُـظـَهيييـ٤ض كيييـ٢ أ١ ٝهيييـض اًح هـُٞليييـض شيييـَٝؽٚ أٝ طؼيييخٍع ٓيييغ 

ٓوظؼ٤خص حُؼَٔ، ٤ُْٝ ُِٔـَهـض ُـٚ إٔ ٣ؼـٔـَ كـ٢ ىػـٞس ػي حُـخٓؼيش رٞطيلٚ ٓلخ٤ٓيخ أٝ 

 .هز٤َح أٝ ؿ٤َ ًُي

 ( 111)ٓخىس  

  ال ٣ــُٞ ٧ػـؼـخء ٛـ٤ـجش حُـظـي٣ٍـْ حُـوـ٤خّ رؼـَٔ ٓـٖ أػٔخٍ حُوزَس أٝ اػطخء آظشخٍس كـ٢

 ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ اال رظَه٤ض ٓـٖ ٍث٤ْ حُـخٓؼـش ر٘خء ػ٢ِ اهظَحف ػ٤ٔي ح٤ٌُِش .

 ( 112)ٓخىس  

 ٓؼـظٜيـْ أٝ ح٩شيَحف ال ٣ـــُٞ ٧ػــؼـخء ٛــ٤ـجيـش حُـظــي٣ٍيـْ اُـويـخء ىٍّٝ كـيـ٢ ؿـ٤يـَ ؿـخ

ػـ٢ِ ٓخ ٣ؼـط٢ رٜـخ ٓـٖ ىٍّٝ اال رظَه٤ض ٖٓ ٍث٤ْ حُـخٓؼش رـ٘ـخء ػ٢ِ ٓـٞحكـوـش ٓــِْ 

  حُـ٤ٌِش أٝ حُٔؼٜي رؼـي أهـٌ ٍأ١ ٓـِْ حُؤْ حُٔوظض ، ٣ٝشظَؽ ُِظَه٤ض ك٢ ًُي إٔ ٣ٌٕٞ 
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 ( 113)ٓخىس 

  رٔوخريييَ أٝ رـ٤يييَ ال ٣ــيييـُٞ ٧ػــؼيييـخء ٛــ٤ـجيييـش حُـظــي٣ٍيييـْ اػطيييخء ىٍّٝ هيييـظٞط٤ش

           ٓوخرَ.

  (114)ٓخىس 

 ِٞح رخُظـييخٍس أٝ إٔ ٣شييظًَٞح كييـ٢ اىحٍس ـال ٣ــييـُٞ ٧ػــؼييـخء ٛــ٤ـجييـش حُـظــي٣ٍييـْ إٔ ٣شييظ

ػٔيَ ال ٣ظلين ًَٝحٓيش   ػـٔـَ طــخ١ٍ أٝ ٓـخ٢ُ أٝ ط٘خػ٢ أٝ إٔ ٣ـٔؼيٞح ري٤ٖ ٝظ٤ليظْٜ ٝأ١

 يحُظيي٣ٍْ ٓيٖ ٓزخشيَس أ١ ػٔيَ ٣َ٣ي ٌٛٙ حُٞظ٤لش، َُٝث٤ْ حُـخٓؼش إٔ ٣وٍَ ٓ٘غ ػؼٞ ٤ٛجش

 حُو٤خّ رٚ ٣ظؼخٍع ٓغ ٝحؿزخص حُٞظ٤لش ٝكٖٔ أىحثٜخ.

 

 

 

 

 

 


