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 مقدمة

 
 

 ،التعميم الجامعى شملفيى ت ،سكندرية منظومة متكاممةإلجامعة ا/ كمية الطب  ةرسالإن 

بنائيا أاية عور  ،بناء مستقبل الوطنو  ،خدمة المجتمعو  ،العناية بالمرضىو  ،البحث العممىو 

 بتأصيل وغرس القيم  فضل الفرص ليم فى الحياةأتاحة ا  و  ،من الطبلب والخريجين

 أساسية مشتق من مرجعياتوفق ميثاق أخبلقى منذ نشأتيا  كميةال وتعمل .اإلنسانية بينيم

لى الئحة إ ويرجع أيضاً  ،لتزامو بالتعاليم السماوية إب يأتى عمى رأسياماعرف عن شعبنا

 لتزاميا باألخبلق.إنفصال بين تحقيق رسالة الكمية و بين إفبل  ، ةآداب المين

 تباينت وجيات النظر بين األجيال المتعاقبة أو ذا ماإمجميع ل وىذا الدليل يعتبر مرجعا

فيحفظ لؤلطراف الممتزمة حقوقيا ويذكر  فى الزمن الحديثنتاج التطور  ييرختمفت المعاإ

لتزام إوالكمية فى ذلك تدرك دورىا فى المجتمع المبنى عمى  .من نسى منيم بجادة الطريق

يجعميا نبراسا و منارا لقيادة األمة و يجعل مما خبلقية والمعاييرالمينية أعضائيا بالقيم األ

 .وء قدوة و أمل لآلخرينأفرادىا فى بؤرة الض
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 :لعضو هيئة التدريس المهنةأخالقيات  :أوال  

 :التدريس :ألولالبند ا
 :ما يميب عضو ىيئة التدريسيجب أن يمتزم 

 لمجال تخصصو يالمحتوى العمم التأكد من إتقان. 

 الجودة في تحديد المستوى العممي لممادة التي يقوم بتدريسيا لتزام بمعاييرإلا. 
 لطبيعة  والتعامل معيا بأساليب مختمفة وفقاً ومستحدثاتيا مادتو العممية  الوافية بمستجدات اإلحاطة

 المتعممين.الموقف و 

  ستخدام األمثل لموقت المتاح لمتدريسالاألنشطة واو التعمم و التخطيط الجيد لعممية التعميم. 

  ًوممتعًا ومفيدًا في نفس  أن يستخدم الطرق والوسائل التي تساعده في إتقان التدريس وجعمو مشوقا
 الوقت.

 امج الدراسة رتباطو ببرنا  توياتو وأساليب تقييمو ومراجعو و أن يعمن لطبلبو إطار المقرر وأىدافو ومح
 .ككل

 ستبياناتإلتعديل طرق التعميم فى ضوء التغذية الراجعة من ا. 

 يحقق لخمق الفرص يو  قدرات التفكير المنطقى فييم يينمبأن  التمكن من ميارات التعامل مع الطبلب
  .طبلبو أعمى مستوى من اإلنجاز تسمح بو قدراتيمل

 و ولذوي الشأن لمتصرف ن يتيح نتائج المتابعة لطبلبأ، و بع أداء طبلبو إلى أقصى مدى ممكنأن يتا
 .عمييا بناءً 

 والعدالة بين الطبلبالتعبير والمساواة حرية  بإتاحة أن يكون نموذجًا لمقيم الديموقراطية. 
 جر.أأو بدون  لدروس الخصوصية تحت أي مسمى بأجريمتنع عن إعطاء ا أن 

 

 :متحاناتوتنظيم اإل تقييم الطالب البند الثانى:
 بعدد من المسئوليات والسموكيات األساسية: عضو ىيئة التدريسيجب أن يمتزم 

 متحان ليكون متمشيًا مع ما يتم تدريسو وتحصيموتوخي العدل والجودة في تصميم اإل. 

 منيا في تصحيح المسار ةستفادئلأو الدوري لمطبلب مع إفادتيم بنتائج التقييم ل التقييم المستمر. 
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 بما يتناسب مع مخرجات التعمم ياميعدتو ستخدام أساليب متنوعة لمتقييم إ. 
  باتًا ومعاقبة الغش والشروعمنع الغش منعًا و متحان نضباط في جمسات اإلالنظام واإلبلتزام اإلتوخي 

 .فيو

 حتى الدرجة الرابعة قاربيمأمتحانات إفي أعضاء ىيئة التدريس راك تال يجوز إش. 
   مع المحافظة عمى سرية ستناد إلى نماذج اإلجابةإلباراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات اإلجابة ت ،

 األسماء.

 الدقة والسرية التامة لنظيم عممية رصد النتائج بما يكف  ت. 

   دون كشف األسماء إلتخاذ قراراتياالممتحنين  عرض النتائج عمى لجنةت. 
   مصدر واحدعمن النتائج في وقت واحد من ت. 

 م بجدية تامةم، مع بحث التظمراجعة النتائج حال وجود أي تظممالسماح ب. 

  ًتحقيقًا لدرجة أكبر من العدالة يطبق التقويم التراكمي كمما كان ذلك ممكنا. 

 لتفاف حول القواعد والقوانين إلعطاء بعض الطبلب إل)وعدم التقييم المساواة الكاممة بين الطبلب فى ا
 .(متيازات غير مستحقةإ

 

  :مطالبالسموكى ل: التوجيه الثالثالبند 
 عمى عضو هيئة التدريس أن:

  تجاه طبلبو  ةخبلقياأل، ومسئوليتو داخل الجامعة أوخارجيا ونموذج وقدوة فى كل ما يقولو أويفعميكون
 .التعميميةو مسئوليتو العممية  معواة عمى قدر المسا

 واألخبلق الحميدة في نفوس طبلبو القيم السميمةلغرس بكافة السبل  ىسعي. 

  وأن يؤىل نفسو لمقيام بيذه رائدفيو المعمم والموجو واألب واليدرك أدواره المتعددة بالنسبة لمطبلب ،
خبلص نيوضاً و األدوار بكفاءة   .ة الخمقية لطبلبوجسيمة في التنشئبمسئوليتو ال ا 

 نما أيضاً ستمتاع أو لتشجيع المواىبئليشارك في األنشطة الطبلبية المتنوعة ليس فقط ل لتوظيفيا  ، وا 
 بإبداع في البناء الخمقي القويم لمطبلب.

 
 



  دليل أخالقيات المهنة                                                                         
 

 55 من 5 صفحة

 

 

 :العممى والتأليف البحث :الرابعالبند 
  :ما يمىأن يمتزم بعمى عضو ىيئة التدريس يجب 

 بمراعاة كافة المعايير والضوابط األخبلقية  ومع إلتزام معرفة والمجتمع واإلنسانيةتوجيو بحوثو لما يفيد ال
  البحوث الطبية.لمرقابة عمى التى تضعيا السمطات المختصة 

  في و  نتائج(ال وعرضفي جمع أو تحميل البيانات المصداقية )األمانة العممية في تنفيذ بحوثو ومؤلفاتو
بتعاد تمامًا عن اإليحاء لممستقصى إلراعى الدقة والصدق واألمانة مع اجمع البيانات الميدانية تحالة 

 منيم باإلجابة.

 ( عمى سبيل 8008لسنة  28)قانون رقم  ستعانة بأعمال اآلخرينإلعند ا لتزام بقوانين الممكية الفكريةاإل
 المثال:

 يراعي أن تنسب المؤلفات إلى صاحبيا. 

 نتقائي في العرض.إلن يجب توخى الدقة دون التحيز اعند تمخيص وجيات النظر العممية لآلخري 

  بدون أي لبس أو  قتباس مفيوماً إلقتباس يجب أن يكون المصدر محددًا وواضحًا ومقدار اإلاعند
 .غموض

 ال ستخداميا إإوال تذكر مراجع لم يتم  ،وع إلييان من الرجكتذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تم
 .ةباعتبارىا قائمة قراءة إضافي

 بتعاد عن وضع األسماء لممجاممة إلوا في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة
 .يقدميا اآلخرون يعتراف بالمساعدة األكاديمية التإلاو 

 وال يسند لمغير أكثر من الحسابات والتحميبلت الرقمية التي يمكن أن  البيانات يقوم الباحث بنفسو بتحميل
 ستنتاج فتمك كميا مسئولية الباحث.إلكل األحوال، أما التفسير والتقييم والمقارنة واتقوم بيا اآلالت في 

 جراء التجارب والبحوث ( والخاصة بإ16 – 28)المواد من  األطباء لتزام باألحكام العامة لنقابةإلا
  وىى عمى سبيل المثال: الطبية عمى اآلدميين

 قرارىا من الجيات المختصةحظر إجراء أية تجارب لؤلدوية والتقنيات قبل إ. 

  الفرد بالبحث بكامل حريتو يتطوعيجب أن. 
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 الباحث بالحصول عمى موافقة كتابية )مبنية عمى المعرفة( من المتطوع عمى إجراء  /يمتزم الطبيب
، المخاطر المرتقبةو بأىداف وطرق البحث والفوائد حيث يقوم الباحث بتعريف المتطوع  ،البحث عميو

 .عمى ىذه الموافقة بطريقة رسمية وأن يتم الحصول

 عمى اآلدميين ويقدم  ئويمتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أىداف البحث ومبررات إجرا
 ىذا التقرير إلى الجية المختصة لمحصول عمى موافقتيا عمى إجراء البحث.

 قارنتيا بالفوائد وجود دراسة وافية عن المخاطر واألعباء التى يتعرض ليا الفرد أو الجماعة وم
 .المتوقع الحصول عمييا من البحث

 قصر إجراء ىذه البحوث عمى المتخصصين المؤىمين عمميًا إلجراء البحث. 

 نسحاب الكامل من البحث دون أن يمحق بو أية عواقب سمبية نتيجة توقفو إلتأكيد حق المتطوع في ا
 نسحابو.إأو 
  ب عمى اآلدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة يمتزم الباحث بالتوقف فورًا عن إكمال أي تجار

 .تفوق الفوائد المتوقعة من البحث

  يمزم ضمان حماية خصوصية األفراد وسرية النتائج والحفاظ عمييا والحد من اآلثار السمبية عمى
 سبلمة المتطوعين الجسدية والعقمية والنفسية.

 ئية والتشخيصية والعبلجية لكل مريض إلجراء الوسائل الوقا يمتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة
 .الدراسة

 الذى يتم تجربتو عمى  الطبيب بأخذ التعيد المطموب من الجية الممولة لمبحث بأن توفر الدواء يمتزم
 إلى نياية برنامج العبلج دون مقابل. المرضى وتثبت فعاليتو

 محدد ومسئول عن حل مشاكل المرضى وجود شخص. 

 دفع  أو شركة الممولة ستقوم بعبلج المريضذا كانت الإممريض وتحديد ما تحديد أية منافع ل
 . ية مضاعفات لقاء البحثأتعويض عند حدوث 

  ئج طبلعيم عمى نتاا  و  ستغبلل المستيدفين من الدراسةإوعدم عمل معيم يبناء عبلقة ثقة مع الذين
 . الدراسة الخاصة بيم كمما أمكن

 وأو مشروع وبأن األمور سوف تتغير بسبب بحث وخبلل أسئمتجعل المستيدفين يعتقدون من يال أ 
 . هأو تأثير  وأو سمطت ووعوًدا خارج نطاق بحث ىعطيجريو، وال يالذي 
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 ستسبلم بسبب عامل السن أو إلنيزامية أو اإلقد يكون بعض المستيدفين أكثر عرضة لمشعور با
 .اة مشاعرىممراع والمرض أو عدم القدرة عمى الفيم أو التعبير؛ فيجب عمي

  مراعاتياو عتبارات أخبلقية في ىذا الخصوص يجب عميإمتعمقة بالحيوان فإن ىناك  وإذا كانت دراست: 

 المجنة المختصةخذ موافقة يجب أن يأ.  

  واء المستخدم / العممية الجراحيةالفصيمة المناسبة لمدختيار إيجب. 

 ىذا  عنده، اإلرتياحاس بمدى األلم وعدم معاممة الحيوان ورعايتو الرعاية البلئقة بو واإلحس يجب
  .قوم بويبالتوافق مع متطمبات أىداف أي دراسة أو بحث 

  جريو يبحث عن النصيحة من المعمم المشرف والشخص الخبير في مجال البحث الذي ييجب أن
 . في المختبر أو في ميدان الدراسة قبل البدء بأي دراسة تقتضي وجود حيوانات سواءً 

 
 :شراف عمى الرسائل العممية: اإلخامسالالبند 

 يقوم باآلتى: عمى عضو ىيئة التدريس أن
  قرار موضوع البحثإفي  والمبتكرالتوجيو المخمص  .ختيار وا 

  الترغيب أو الترىيب  ساليبألى تأخير تسجيل الطالب لموضوع البحث أو المجوء إالبعد عن التعمد فى
 . لدفعو لعمل ما

 القيام ببحثو تحت إشراف األستاذ مىالتأكد من قدرة الباحث ع. 
 طالبتقديم المعونة العممية لم. 

 ستعداد لمدفاع عنياإلالطالب عمى تحمل مسئولية بحثو وتحميبلتو ونتائجو وا تنمية قدرة. 
 يلمعمل فى فريق بحث ووتنمية قدرات تنمية خصال الباحث العممي في الطالب. 

 .التأكيد المستمر عمى األمانة العممية 

 شتراك في الحكم عمييا.لئلدعى التي يشرف عمييا أو التي ي   قييم الدقيق والعادل لمبحوث سواءً الت 

 أثناء البحث أو في جمسات  الطالب وتسفيو قدراتو سواءً أو إذالل  ىانةاإلنزالق إلى سموكيات إلعدم ا
  .وتربوى صحيح يسموب عممأدارة المناقشة با  و  المناقشة العمنية لمرسائل

 نى عن تقديم النصيحة فيما يمتمك فيو الدراية والخبرة فقطأال يتوا. 

 

 المرضىالبند السادس: 
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باألحكام  لتزامإلا فى المستشفيات الجامعية/ الطبيب عضو ىيئة التدريس الممارس لممينةيجب عمى  
 :وىى(  36– 51من  العامة لمنقابة ) المواد

  يساوى و  ن يحسن معاممتيمأتخفيف آالميم و أن يبذل كل ما فى وسعو لعبلج مرضاه وأن يعمل عمى
 يز. يبينيم في الرعاية دون تم

 يجوز ألسباب إنسانية و  ،أن يوفر لمريضو المعمومات المتعمقة بحالتو المرضية بطريقة مبسطة ومفيومة
ىل المريض أ يخبرىذه الحالة عميو أن  يوف .لمريض عمى عواقب المرض الخطيرةطبلع اإعدم 

مى طبلع أحد عإإال إذا أبدى المريض رغبتو في عدم  ،ئقة خطورة المرض وعواقبوبطريقة إنسانية ال
 طبلعيم عمييا ولم تكن ىناك خطورة عمى من حولو. إلحالتو أو حدد أشخاصًا معينين 

  في مناظرة وعبلج  بخبرة من ىم أكفأ منو من األطباءأن يستعين أن يمتزم بحدود مياراتو المينية و
 مريضو عند المزوم.

 أن يراعى ما يمى: يوعم  
   جتماعية.أتعابو وأن يقدر حالة المريض المالية واإلعدم المغاالة فى تقدير 

   أن يمتزم باألدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون األولوية لمدواء الوطنى واألقل سعرًا بشرط
 الفاعمية واألمان.

  ضرورية. التحاليل المعممية أو وسائل التشخيص اليقتصر عمى طمب  أن 
  سباب بتداًء أو فى أى مرحمة ألإتذار عن عبلج أى مريض عإليجوز افى الحاالت غير العاجمة

 عتذار. إلالو ما في الحاالت العاجمة فبل يجوز أشخصية أو متعمقة بالمينة، 
 ولم يتيسر  / النائب ستدعاه لذلك الطبيب الممارس العامإذا إرفض عبلج مريض  لممتخصص ال يجوز

 تخصص غيره. وجود م
   دلى لمطبيب الذي يحل إذا ما كف عن عبلج أحد مرضاه ألي سبب من األسباب فيجب عميو أن ي

  .أو شفاىةً  ستمرار العبلج كتابةً إلمحمو بالمعمومات الصحيحة التي يعتقد أنيا الزمة 
   أن يترتب عمى رشدىم إلييا ويحذرىم مما يمكن تخاذ أسباب الوقاية وي  إنبو المريض ومرافقيو إلى أن ي

عدم مراعاتيا، ويجوز لو طمب توقيعيم عمى إقرار كتابي منيم بمعرفتيم بذلك في بعض الحاالت التى 
 تستدعى ذلك. 

  ال يجوز إجراء الفحص الطبي لممريض أو عبلجو دون موافقة )مبنية عمى المعرفة( من المريض أو من
الطبيب فى مكان عممو  بر ذىاب المريض إلىينوب عنو قانونًا إذا لم يكن المريض أىبًل لذلك، ويعت
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يمزم الحصول عمى موافقة  يالجراح أو شبو يفي حاالت التدخل الجراحأما  موافقة ضمنية عمى ذلك،
 نقاذ الحياة. إ يدواع في الإكتابة  عمى المعرفة( من المريض أو من ينوب عنو قانوناً  )مبنية

   األىمية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ناقص  دعى لعيادة قاصرأووعمى الطبيب الذى ي
ما في متناول يديو إلنقاذه ولو تعذر عميو الحصول في الوقت المناسب عمى الموافقة )المبنية عمى 

ا زال الخطر أو كما يجب عميو أال يتنحى عن عبلجو إال إذ، القيم عميو ( من وليو أو الوصي أوالمعرفة
 آخر.  لى طبيبإإذا عيد بالمريض 

 طبية تيدد صحة األم ويكون ذلك بشيادة كتابية من  يال يجوز إجراء عممية اإلجياض إال لدواع
الحاالت العاجمة التى تتم فييا العممية لدواعى إنقاذ الحياة  يوف ،ومن األب واألم طبيبين متخصصين،
 ييجب إجراء العممية فو المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العبلج  يجب عمى الطبيب
 . مستشفى متخصص

  عمى قرار قضائى أو  طمع عمييا بحكم مينتو إال إذا كان ذلك بناءً أمريض التى الال يجوز إفشاء أسرار
 يحددىا القانون.  التىوقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فى الحاالت األخرى  في حالة إمكان

  ألغراض تتنافى مع كرامة المينة. ستغبلل صمتو بالمريض وعائمتو إال يجوز 
 ببلغ الجيات المختصة إب إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول

 عتباره مبمغًا عن الوفاة. إب
 الحوادث ذات الشبية الجنائية مثل حاالت اإلصابة الجيات المختصة عن اإلصابات و  إببلغيو يجب عم

عرضيا  مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت افذة أو قطعية أو غيرىابأعيرة نارية أو جروح ن
 ويمكن لمطبيب دعوة زميل آخر لممشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير. ،عميو

  ببلغ إعميو  بسبب أداء مينتو وفى ذات الوقت عتداء يقع عميوإببلغ النيابة العامة عن أى إلمطبيب
دارة ) نقابتو الفرعية  في أقرب فرصة حتى يمكن ليا التدخل فى األمر متضامنة مع الطبيب.  الكمية(وا 

 يحظر عمى الطبيب إىدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة. 

 صحية من نفس النوعية  عمى الطبيب المكمف بالرعاية الطبية لممقيدة حريتيم أن يوفر ليم رعاية
ميو القيام بطريقة إيجابية أو سمبية بأية أفعال تشكل ويحظر ع ،والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتيم
ضروب المعاممة القاسية أو البلإنسانية أو التواطؤ أو  من مشاركة فى عمميات التعذيب وغيرىا

إستخدام معموماتو ومياراتو المينية لممساعدة فى  التحريض عمى ىذه األفعال، وكذلك يحظر عميو
بالصحة أو الحالة البدنية أو العقمية ليم، أو المشاركة فى أى  ضرإستجواب المقيدة حريتيم عمى نحو ي
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إجراء لتقييد حركة المقيد حريتيم إال إذا تقرر ذلك وفقًا لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو 
 العقمية لممقيدة حريتيم.

 
 :المهنة البند السابع:

 :عمى عضو ىيئة التدريس
 : فى موقعه األكاديمى أوال  
 لتزام بمكارم األخبلق داخل وخارج الجامعة.إلوقدوة فى ا ن يكون مثبلً أ 

 الدورات التدريبية لمواكبة التطور العممىمؤتمرات العممية و فى الة المشارك. 

  ال يجوز ألعضاء ىيئة التدريس أن يشتغموا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو
ولرئيس الجامعة أن يقرر  فتيم وأي عمل ال يتفق وكرامة ىذه الوظيفة.صناعي أو أن يجمعوا بين وظي

منع عضو ىيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام بو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن 
 .أدائيا

 

 :: فى موقعه كطبيب ممارس لممهنةثانيا  

 :يوى( 19-6من  باألحكام العامة لمنقابة )المواد لتزامإلاعميو 
 وأن يحافظ عمى كرامتو وكرامة  األمانة والدقة في جميع تصرفاتو وأن يمتزم السموك القويم ين يراعأ

 وفى الئحة آداب المينة. المينة مما يشينيا وفقًا لما ورد في قسم األطباء
  بشيادة بعيدًا عن تخصصو أو مخالفة  يأن يحرر تقريرًا طبيًا أو يدل لعضو ىيئة التدريسال يجوز

 لممريض. فحصو الشخصي الذي توصل إليو من خبلل لمواقع
  عمبًل من األعمال اآلتية: يأن يأت لوال يجوز 

 كان ذلك بأجر أو بدون أجر. ستعانة بالوسطاء في مزاولة المينة سواءً إلا 
 أغراض  سمو في ترويج األدوية أو العقاقير أو مختمف أنواع العبلج أو أليإستعمال إالسماح ب

 ورة من الصور.عمى أي ص تجارية
  طمب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعيد أو القيام بوصف أدوية أو أجيزة

صيدلية أو أي مكان محدد أو معينة لممرضى أو إرساليم إلى مستشفى أو دور لمتمريض 
 إلجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستمزمات أو المعدات الطبية. 
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  ستشارات طبية فى محال تجارية أو ممحقاتيا مما ىو معد لبيع األدوية أو األجيزة إالقيام بإجراء
 كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة. الطبية سواءً  أو التجييزات

  تصاالتإلستشارات طبية من خبلل شركات اإب القيام . 

  أو أثناء ممارستو ، القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجيزة أو مستمزمات طبية فى عيادتو
  .اإلتجار لممينة بغرض

  أو أن يعمل وسيطًا  ، إذا أشترك معو في العبلج فعبلً أن يتقاسم أجره مع أي من زمبلئو إال
 آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.  لطبيب

  ختبارىا باألسموب العمميإكتمل إمتشخيص أو العبلج إذا لم يكن قد تطبيق طريقة جديدة للو ال يجوز 
وثبتت صبلحيتيا وتم الترخيص بيا من الجيات  نشرت في المجبلت الطبية المعتمدةو  واألخبلقي السميم

أن ينسب لنفسو دون وجو حق أي كشف عممي أو يدعى  الصحية المختصة. كما ال يجوز لو أيضاً 
 نفراده بو.إ

  ًيق النشر أو اإلذاعة كان ذلك بطر  ال يجوز أن يقوم بالدعاية لنفسو عمى أية صورة من الصور سواء
 نترنت أو أي طريقة أخرى من طرق اإلعبلن. إلالمسموعة أو المرئية أو عبر وسائل ا

  عند فتح عيادة أو نقميا أن يعمن عن ذلك بالصحف في حدود ثبلث مرات كما يجوز لو إذا  لويجوز
 د عودتو.غاب عن عيادتو أكثر من أسبوعين أن ينشر إعبلنين أحدىما قبل غيابو والثاني بع

  كميا بالتشريعات والقوانين أن يمتزم في البلفتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في ح عميويجب
  الموائح المنظمة لذلك.و 

  أن يستغل وظيفتو بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول عمى كسب مادي من  لوال يجوز
ختصاص وظيفتو إدخل فى المريض، كما ال يجوز لو أن يتقاضى من المريض أجرًا عن عمل ي

 األصمية التى يؤجر عمييا. 
 يحرص عمى  لمريضو وتعريفو بأنماط الحياة الصحية وأن يأن يغتنم كل مناسبة لمقيام بالتثقيف الصح

تو العممية والميارية المؤىمة لممارسة ءالتعمم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ عمى كفا
 المينة. 

  مرئية دون  أوال يجوز الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعبلج من خبلل بيانات شفيية أو كتابية
 مناظرة المريض وفحصو شخصيًا. 



  دليل أخالقيات المهنة                                                                         
 

 55 من 15 صفحة

 

 

  شتراك في حمقات تبادل الرأي العممي التي يكون أطرافيا أطباء متخصصين كما يجوز لو إلا لويجوز
 تصال األخرى.إلكتابة أو عبر وسائل ا كانت المشاركة في نقل معمومات طبية من زميل آلخر سواءً 

 ستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أى عبلج أو تشخيص لمريض تكون إلتصال أو اإلإذا تم ا
 المسئولية الكاممة عمى الطبيب الذى يباشر المريض فى العبلج والتشخيص.

  مناقشة أمر يبنى عند  ةً أو شفاى نصح أو رأى طبي أو عممي كتابةً  التنحى عن إبداء أى عميويجب
 عميو مصمحة شخصية أو يعود عميو بنفع مادى خارج إطار ممارستو لممينة الطبية.

 يمتزم بالقواعد اآلتية:عميو أن وسائل اإلعبلم  عبر مخاطبة الجميور فى الموضوعات الطبية عند  
 ى فقط بذكر اإلشادة بخبراتو أو إنجازاتو العممية، ويكتفذكر مكان عممو وطرق اإلتصال بو و  تجنب

 تخصصو. صفتو المينية ومجال

  سموب مبسط يبلئم المستمع أو المشاىد غير المتخصص.أأن تكون المخاطبة ب 

 جنب ذكر اآلراء العممية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتيا، أو تناول الموضوعات المختمف ت
 ية لمعامة.فقط في الجمسات العممية الخاصة غير الموج يكون مناقشتيا يعمييا والت

 

  :الزمالء :الثامنالبند 
 :ي( وى45– 37من  لتزام باألحكام العامة لمنقابة )الموادإلا

 آلية تسوية أى خبلف قد ينشأ بينو وبين أحد زمبلئو بسبب المينة بالطرق الوديةعميو أن يقوم ب( 
لى مجمس النقابة الفرعية إلم يسو الخبلف يبمغ األمر  ذاإف اإلدارة( –لجنة األخبلقيات –الشكاوى بالكمية

من مجمس النقابة الفرعية، وفى حالة تظمم أحد الطرفين من القرار  يصدرالمختصة لمفصل فيو بقرار 
  .مجمس النقابة العامة عمىعرض األمر ي  

  .ال يجوز أن يسعى لمزاحمة زميل لو بطريقة غير كريمة في أى عمل متعمق بالمينة أو عبلج مريض 
 نتقاد زميل لو مينيًا فيكون ذلك أمام إذا كان ىناك ما يستدعى ا  من قدرات زمبلئو و يجوز أن يقمل  ال

 لجنة عممية محايدة. 
 ستغبلل ىذا الوضع لصالحو إذا حل طبيب محل زميل لو في عيادتو بصفة مؤقتة، فعميو أال يحاول إ

صاحب  بصفتو وأنو يحل محل الطبيب كما يجب عميو إببلغ المريض قبل بدء الفحص يالشخص
 العيادة بصفة مؤقتة. 
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 تمام العبلج إستحالت دعوتو فعميو أن يترك إذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى عبلجو طبيب آخر إ
 ستمراره في العبلج. إتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أىمو إلزميمو بمجرد عودتو وأن يبمغو بما 

 :فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى عبلج مريض 
 ستدعاه لذلك الطبيب إذا إال إمستشفى   وز لمطبيب فحص أو عبلج مريض يعالجو زميل لو فيال يج

 دارة المستشفى.إالمعالج أو 
 ستشارة بعد إعبلم الطبيب المعالجإليجوز لممريض أو أىمو دعوة طبيب آخر أو أكثر عمى سبيل ا 

ستشارة من ال إأىمو عمى  ذا أصر المريض أوإستمرار عبلج الحالة إعتذار عن إلويجوز لمطبيب ا
 بداء األسباب.إيقبمو بدون 

  ًلما قرره األطباء المستشارون فيجوز لو أن  إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعبلج المريض وفقا
 مباشرة عبلجو ألحد ىؤالء األطباء المستشارين. ينسحب تاركاً 

 
 :التاسع: تولى المناصب القيادية البند
  سيو في الكفاءة الوظيفية و ينبغي عميو أن يكون المثل األعمى لمرؤ لية فئو مسالمنصب القيادى أمانة و

حترامو لموقت فبل يضيع فيما ال يفيد ا  لتزامو بواجباتو و ا  والسموك القويم والخمق الكريم و  والمقدرة اإلنتاجية
 .العمل

 كانت أو ماليةمصمحة شخصية أدبية و لتحقيق لتزام بالقوانين والموائح وعدم خرقيا لممجاممة أإلا . 

 نظيم الحقوق والواجباتووضع آلية لت إقامة العدل والمساواة بين المرؤوسين. 

 الخبرة مع البعد عن عمى معايير الكفاءة و  ن ذلك بناءً ختيار بين المرؤوسين أليو ميمة يكو إلعند ا
 الكمية.بما يعود بالفائدة عمى األفراد والعمل و المحسوبية 

 التعميمية ليم.المعاونة ونقل خبراتو العممية و  تنمية الييئةالقيام بكل مافى وسعو ل 

 ريبية لئللمام بميارات اإلدارة والقيادة الناجحةتمقى دورات تد . 

 ى أى قرار.الصواب فذا ماجانبو من الرأى إ راجحلى الالتفويض وأن يرجع إيقيم مبدأ الشورى و  أن  

  لمسمبيات مة نصب عينيو ومتبلفياً المصمحة العا تخاذىا واضعاً إدراسة القرارات قبل. 

 والمجوء إلى اإلدارة إذا ماتعذر ذلك يات بشكل ودجتياد فى حل النزاعإلا. 



  دليل أخالقيات المهنة                                                                         
 

 55 من 14 صفحة

 

 

 كون روح تأن عند مجازاتيم و  ء و أن يمتزم بقوانين العمليبقول أو فعل مس المرؤوسين ىعم أال يتعدى
 .لو العدالة والرحمة شعاراً 

  

 :: خدمة المجتمعالعاشرالبند 
 مى عضو ىيئة التدريس:يجب ع

 فى خدمة المجتمع فى كل الظروف  وأن يسخر عممو حتياجات المجتمعإربط ما يعّممو أو يبحثو بأن ي
 .األحوالو 

  الصحيةتقديم أفكار لتطوير المجتمع والمساىمة فى حل المشكبلت . 

 صة لوضع السياسات والخطط الصحيةأن يتعاون مع األجيزة المخت. 
 الدينية والجامعيةجتماعية و لتزام بالقيم اإلإلا. 
  الة واإليجابية في المجتمععأكثر قدرة عمى المشاركة الفطبلبو يسيم في تخريج. 
 ستخدام الموارد بفعاليةا  و عمى المال العام  أن يحافظ. 

 نين والنظم وكل ما يشرع من قواعدلتزام بالموائح والقواإلا.  

 خيص أحد األمراض الوبائية لحماية المجتمع.أن يقوم بإببلغ السمطات الصحية المختصة عند تش 

 غير آمنة إلقاء مخمفات  أو ، بإطبلق نفايات المواد السامة أو المشعة إلى البيئةعدم اإلضرار بالبيئة
 معالجة. دون إجراء تعقيم و شاش وقطن مموث.......( أدوية، محاقن، )

 

 

 :أخالقيات األطباء العاممين بالمستشفيات الجامعية: ا  ثاني

  نحو زمبلئوو لتزام بما يمتزم بو عضوىيئة التدريس نحو المرضى و مينة الطب إلعمى الطبيب ا
 .المجتمع فى خدمةو  و مرؤوسيو

 

 :ة المعاونةهيئالأخالقيات  :ا  لثثا 

 :اآلتىلتزام بإلا المعيدين والمدرسين المساعدين النواب و عمى
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 نظاميا الخاصدئ السامية لممينة وقبول الحفاظ عمى المبا مع عضو ىيئة التدريسيمتزم بو ما. 

 تباع ماحسن من القول أو إعمى  تطويع النفس و وخمقياً  عممياً  قتداء بيمإلا و التدريس حترام ىيئاتإ
 .الفعل وترك مادون ذلك

 المريض و الطالباالحترام الكامل لكرامة  مع بتقديم الخدمة التعميمية / الطبيةلتزام إلا. 

 الخاصة بالعمل و بالمرضى.مات حترام سرية المعمو إ 

  لتزام بأخبلقيات البحث العممى.إلوابذل أقصى الجيد في دراساتيم وبحوثيم 

 المعرفة والميارات نميةعى بصورة مستمرة لتالس. 

 المجتمع.ية المشاركة في أنشطة الخدمات اإلضافية التي تيدف إلى تحسين صحة ورفاى 

 والعمل الجماعى نتماءإلبمبادىء ا لتزاماً إامة التعاون فيما بينيم وتغميب المصمحة الع. 

 

 :مرحمة الدراسات العميا يقبل التخرج وف الطب كمية : أخالقيات طالبرابعا  

 الطب أن:كمية ينبغى عمى طالب 

 اهلل تعالى وأن يوظف ما يتعممو لخدمة الناس ونفعيم. بتغاء وجوإص خبلإالعمم ب يطمب 

 اإلكمينيكى  التدريبفى الذين يعممونيم ويقومون عمى مساعدتيم  يماألطباء ومعاونيو  األساتذة يحترم
 .العممىو 

 كما يمىتعامل مع المرضى ي : 

 حتياجات وقيم وثقافة المرضى.إم احتر إ 

 ستغبلل المرضى أو أسرىم.إ تجنب 
 لممريض. / الشخصية كمينيكيةإلالحفاظ عمى سرية المعمومات ا 
  قبل إشراكيم في أي جانب من جوانب التدريب.الحصول عمى الموافقة عن عمم من المرضى 
 التخصص ي ميمة خارج أل يوعدم التصد كمينيكية وفي المجتمعإلر حدود دوره في الجوانب ايقدت

 .والدرجة العممية

 األساتذة والباحثين فادة من خبرات وتجاربإلستا عمىحرص ي.  
 ة والبحثية في أوقاتيا.بواجباتو العممي يقومالعمم و  يتجنب األسباب الشاغمة عن تحصيل 
 المجوء لمغش بكافة أنواعو.عن  متحانات، بعيداً إلمتزم بقواعد اي 
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 مع زمبلئو فى تبادل المعرفة و الخبرات المختمفة. يتعاون 
  العممية المعمول بيا النظم يحترميقدس النظام الجامعي، و. 
  ريةحقوق الممكية الفك ويحترمث مشاركة في البحو الفى حالة يمتزم بالمبادئ األخبلقية لمبحث العممى. 
  حترام وتقدير لجيودىمإىيئة التمريض بيعامل اإلداريين والفنيين و. 
 والبرامج العممية المتعمقة بتخصصو، إذ بدون ذلك لن يستطيع أن يفيد  لكتب والدوريات والندواتيتابع ا

 .ىذا التخصص من خبللالمجتمع 

 المجتمع بالخير والنماء من خبلل  نافعة التى تعود عمىيجب أن يمارس الطبلب األنشطة الطبلبية ال
 .جامعاتيم تحت إشراف أساتذتيم

  

  التمريضأخالقيات هيئة  :سا  مخا
تفرضيا القوانين الوضعية  ىمرضال مسئوليات كبرى تجاه ىيئة التمريضوعمى لتمريض مينة مقدسة ا

 .واألخبلقية وضمير المينة
 

  ::ىمرضواجبات هيئة التمريض نحو ال
 المريض والمحافظة عمى صحتو دون النظر إلى  شفاءالعمل عمى ىو  ىيئة التمريض من أىم واجبات

 .الجنسأو  المون أو الدين تبارات أخرى مثلعإية أ

  ةمعرفالاإلخبلص الكامل وتسخير كل بالمرضى وذوييم  موضعيا فيي يموضع الثقة الت يكونواأن 
 .عمم لخدمة المريضالو 

 المبلحظة و تنفيذ العبلج و  الغيارمثل التعقيم و يتعمق بصحة المريض ) قة فى كل مامراعاة الدقة الفائ
 ستفسار والتأكد من الطبيب المعالج عن خطوات العبلج.إلمع الحرص عمى ا (الدورية

 واإلجابة عمى أسرتو أسموب مناسب لمتحدث مع المريض و  تباعإرحمة فى معاممة المرضى مع ال
 .يؤدى إلى التوصل لمغاية المرجوة من الرعاية التمريضيةو من الثقة والراحة  خمق جواً ي مما تساؤالتيم

 إال بناءً  والمعمومات الخاصة ب وعدم إفشاءعن المريض  عرفيالسرية المطمقة لكل ما  الحفاظ عمى 
 ة المريضستجابإومدى  المريض نفسو أو إذا اقتضى القانون ذلك، أما المعمومات الصحية عمى طمب
 .ممسئولين عن عبلجولتبمغ و دون في تذكرة العبلج تفلمعبلج 
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 قانونية أومن حدوث ما يخدش سبلمتيم نتيجة ألعمال غير أخبلقية  ىمرضال الحفاظ عمى كيان، 
 .الجيات المختصة عند حدوث أي من ىذه األفعال يقع عبء التبميغ الفوري إلى موعميي

 بعبلجو مثل موافقتو عمى إجراء العمميات الجراحية القرارات المتعمقة  عمى وموافقتورأى المريض  مراعاة
 .بيم جراء بحوث عممية تتعمقإعند و الطبية  وبعض الفحوص

  فى كل األوقات والحاالتميم آاللمرضى وتخفيف بث روح التفاؤل فى ايجب. 
  المريض خاصة فى الحاالت الجنائيةمتعمقات ي و عمى عينات الفحص المعممالحفاظ.  

 

 :مريض نحو المهنةواجبات هيئة الت
 هووقار  وحتراما  لو كرامتو و  مينة التمريض عمل إنساني اإليمان بأن. 

 مينة التمريض وآدابيا.ل المنظمةوائح ملواقوانين الم بالتز إلا 

 خارج حدود عمال أمفوا بأىل الخبرة إذا ك   ستشارةا  و  يالميار العممي و  ىمستو التناسب  يالت لميامبا تزامإللا
 .مقدراتي

 عملال الزي الرسمي أثناء إرتداءتزام بإللواالشخصى مظير الب ىتمامإلا. 

 الخاصةو  العامة ةحياالوالسموك فى  السير حسن معفعل يثير الشبيات  عن أى بتعادإلا. 

 ق:يطر عن العممي  ىمستو ال عمل عمى تحسينال 
 وعموم التمريض خاصة طبلع المستمر عمى كل ما ىو جديد فى العموم الطبية عامةإلا. 

  تنظميا الجمعيات الطبية والتمريضية عمى  يالدراسية الت ر الندوات والمؤتمرات العممية والحمقاتحضو
 .الدولي المستوى المحمى أو

 التمريض مثل الدبموم التخصصي،  ستكمال الدراسة لمحصول عمى أعمى الدرجات المتاحة فى مينةإ
 .ةالدكتوراو  الماجستير

 ختيار أفضل إذلك من خبلل و  بجية العملت التمريضية عمى تحسين مستوى أداء الخدما الحرص
ما  كل عمى وتدريبيمالمستوى العممي والعممي واألخبلقي  ختيار عمى أساسإلويكون ا ،لمعمل ينالمتقدم

 .تطبيقو ىو جديد وكيفية
 ةمشاركال جتماعية لمعاممين بمينة التمريض وذلك من خبللإلقتصادية واإلاألحوال ا العمل عمى تحسين 

 .جتماعات منظمات التمريض عمى المستوى المحمى أو الدوليإالفعالة فى 
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 :واجبات هيئة التمريض نحو زمالء العمل
 الفريق الصحي والعاممين فى المؤسسات الصحية حيث أن حصيمة ىذا  التعاون الصادق مع أفراد

 .تحسين خدمات الرعاية الصحية لممواطنين إلى يالتعاون تؤد
 فيما بينيمالمعاممة الحسنة دل و حترام المتباإلا. 

 عنيم حجب أى معرفةعدم و  األحدث تخرجاً  بلءستعداد الكامل لتعميم الزمإلا. 

 نتقاص من و اإلشأنأو ذكر أى تعميق من بسوء عنيم  تجنب الحديثو  الزمبلءشئون  عدم التدخل فى
  .فى العمل ةزميل أو زميم يرأى أ ميارة أو

 
 :لمسعفينأخالقيات ا :سادسا  

 :يجب عمى المسعفي و الطب ين المسعفين جزء من الكيان المينإ
  اإلنسانيةلتزام بالمبادئ إل، واالحفاظ عمى الحياة البشرية، والتخفيف من المعاناة. 
  غير مقيدة النظر  وتوافر الرعاية عمى قدم المساواة لمجميعومراعاة حقيم فى العبلج حترام المرضى إ

 .السن أو العرق أو الجنس لىإ

 رفق والصبر فى معاممة المرضى وأسرىمال. 

 لمقانون سرية المعمومات الخاصة بالمرضى وفقاً بلتزام إلتحقيق ا.  

 عمى التفوق الميني من خبلل الحفاظ عمى الكفاءة في المعارف والميارات البلزمة الحرص. 

 نقل الخبرات وتعميم األحدث فى المينة. 

 لتقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدةالتدريبية  الدوراتو  المشاركة في األنشطة المينية.  

 سد حاجات المجتمع الصحية.آلخرين حتى خارج وقت العمل و لمساعدة تقديم الاإللتزام ب 
 ستخدام الوسائل إو التقصير فى أة مثل قتل الرحمة إجراءات غير أخبلقي يأ رفض المشاركة في

 .إلسعاف المريض المتاحة
 مثل ين والموائح ذات الصمة لدورىم المينيلمقوان اإلمتثالتفيم و ال: 
 عاممة المسنين.ماإلببلغ عن إىمال األطفال أو إساءة  مثل الحاالتبعض  إفشاء السر فى: السرية 
 الموافقة الضمنية في الحاالت التي يكون فييا المريض غير قادر عمى التواصل. الموافقة : 
 ياً وواع ذا كان عاقبلً إ لعبلجا الة رفضالمريض فى ح ينصياع لرأإلمراعاة ا :العبلج رفض. 
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  ساعة من اإلصابة( 82العبلج فى أقرب مستشفى )خبلل أول  يتمقنقمو لحق المصاب فى. 

 
 :لمعاممين ببنوك الدم : أخالقيات المهنةسابعا  

 يجب عمى العاممين ببنوك الدم مراعاة:
  ًالجنسأو  السن أو العرقلكل من يحتاجو مع عدم التفرقة بسبب  أن يكون نقل الدم متاحا. 

 البدائل المتاحةخطار نقل الدم و أائد و و معرفة ف فى حق المريض.  

 الواعى( فى رفض عممية نقل الدم –العاقل –)البالغ حترام حق المريضإ. 

  حاالت الطوارىء.فى  حتياج المريضإإتخاذ اإلجراءات لنقل الدم حسب 

 اتويحتاجو فقط من الدم أو مكون أن ينقل لممريض ما . 

  ائد و األخطار المحتممة لمتبرع و لفبايكون التبرع بالدم طواعية وبعد تقديم موافقة مبنية عمى عمم )أن
 بالدم( من المتبرع. 

 وقف عممية النقل معفى حالة حدوث أضرار  يإخطار المتبرع أو المتمق. 

 .الحفاظ عمى سرية المعمومات الخاصة بالمتبرع 

 المعايير المقبولة و  األخبلقيةو  لمقوانين والقواعد الطبية وفقاً سات المعتمدة إجراء عممية التبرع فى المؤس
 .عالمياً 

 مضاعفات. ةألي عمى عممية النقل تحسباً طبيب متخصص  إشراف 
 
 :لفنيينا: أخالقيات ثامنا  

 :ن مع األجيزة الطبية فى كافة التخصصاتيالمتعاممفى معامل التحاليل و يجب عمى الفنيين 
 لجودة لموصول ألفضل النتائج.التزام بمعايير إلالعمل و الحرص عمى إتقانو وا اإلخبلص فى 

 ستخدام التكنولوجيا إوتساعد عمى  يوالتقن يرفع من المستوى العممت يشتراك فى الدورات التدريبية التإلا
 الحديثة. 

  ب الفردية.سعن المكا بعيداً التعاون مع الزمبلء ونقل الخبرات والميارات ليم 

  عطاء األولوية لمحاالت الحرجة وعدم التفرقة بين المرضى.حسن  معاممة المريض وا 
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 .الحفاظ عمى سرية النتائج والمعمومات الخاصة بالمرضى 

 أبحاث إال بعد أخذ  يعدم السماح بإستخدام عينات المرضى )سوائل أو أنسجة( أو ماتبقى منيا فى أ
 موافقة منيم.

 التقارير الطبية.المرضى مثل نتائج التحاليل و ب اصةممعمومات الخاإللتزام بعمل أرشيف ل 

 ىبين الزمبلء واألطباء وأعضاء ىيئة التدريس لتقديم أفضل مايمكن لممرض حترام المتبادل والتعاونإلا. 

 ستعمال والصيانة واإلببلغ عن إلومراعاة حسن ا إتباع إحتياطات األمان عند التعامل مع األجيزة
 األعطال فور حدوثيا.

 عمى صحة المجتمع والبيئة. حفاظاً مص اآلمن من النفايات الطبية التخ  
 

 :العمل الوظيفيأخالقيات  :تاسعا  

جامعة األسكندرية يعتبر من أىم الركائز  - فى مؤسسة عريقة مثل كمية الطب يإلدار ى/ االوظيف لإن العم
أن كل شخص ينبغي أن َيَتحمَّى  و عمى الرغم من ،أكمل وجوعمى كمية لتقديم رسالتيا لعمييا اعتمد ت يالت

وضع الئحة توضح أخبلقيات العمل من منظور الكمية بحيث تكون  يبأخبلقيات العمل فإنو من الضرور 
 .ممزمة لكل العاممين وبحيث تكون ىناك عقوبة رادعة لمن يخالفيا

 
 

 :قواعد األخالقيات الوظيفية و السموكية لإلداريين العاممين بالكمية
 منيا سموكو ومنيجو فى  ييستق يالمبادىء السامية التباألخبلق الحميدة و  السمعة متحمياً  أن يكون حسن

 العمل المنوط بو.

 لو النجاح تحققحتى ي لمثابرةوا واإللتزام بمعايير الجودة كملألالعمل عمى الوجو اتقان إ. 

 ريق واحد.والحرص عمى نجاح العمل فى ف التعاون مع الزمبلء فى العمل مع تبادل الخبرات 

 عنده من طاقات لخدمة العمل ولخمق جو من المنافسة الشريفة. أن يقدم أفضل ما 

 بعد إطبلعو عمى المطموب منو لتزام بالمواعيد والحرص عمى من يقوم بعممو فى حالة الغياب إلا 
 و ذلك لحسن سير العمل وعدم التعطل.

  ة.عمى لون أو نوع أو ديان بناءً  المعامبلتعدم التفرقة فى  
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  ًفى المقدمة. مصمحة الكمية دائماً  تحمل ضغوط العمل واضعا 

 .زدىار الوطن  إعبلء روح اإلنتماء واإليمان بأن العمل وسيمة لتنمية وا 

  شتراك فى الدورات التدريبية المؤىمة لو.إلو بائبرفع مستواه العممى وتطوير أدا يأن ييتم اإلدار 

  كميةسرية المعمومات الخاصة بالالحفاظ عمى. 

 لكترونية أو المواد التعميمية أو إعادة طبع أو تصوير إلبعدم نسخ البرامج ا م حقوق الممكية الفكريةاحتر إ
 .أو بيع الكتب بدون إذن أصحابيا

  أو إىدارىا فيما اليفيد. ستخدام موارد المؤسسة في المصالح الخاصةإعدم 

 معو. الحفاظ عمى أمان وصحة العاممينو  المحيطة الحفاظ عمى البيئة 

 :البعد عن السموكيات الذميمة مثل 

 يستحق ال لمحصول عمى ما والنفاقلخداع والكذب لى ثقافة االمجوء إ. 

 لى الزمبلء.إ ةإخفاء المعمومات وكتابة تقارير غير صحيحة لئلساء 

 الوقت(. و معنويةأ)المال(  ما ماديةإوىي تكون  :السرقة( 

 أو تغيير حقيقةلتقديم خدمة  أو ىدية وىي أخذ مال :لرشوةا. 
 مع وجود األكفأ واألكثر  الترقي متيازات بدون وجو حق مثل حقإإعطاء الموظف  :المحسوبية

 جدارة.
   لموردييا  تعمل مستشاراً فى نفس الوقت و كمية الطب وجود تضاد في المصالح مثل أن تعمل في

  ..تعاممين معيامال ىدايا أو أجرًا من ىأو تتقاض
  

    :فى أى موقع بالكمية واجبات المسئول اإلدارى
  بالمصداقية.أن يكون قدوة حسنة لمعاممين وأن تتسم عبلقتو بمرؤوسيو 

 لتزام بالصدق واألمانة والعدل والوفاء والرحمة مع العاممين يؤدي إلى ثقة العاممين في اإلدارة وىو ما إلا
 .لشكوك والتفاوضمن الوقت الضائع في الشائعات وا يؤدي إلى تحفيزىم عمى العمل ويوفر كثيراً 

  ًلتزام وبذل أقصى الطاقات. ئلمما يدفع العاممين ل أن يكون التقييم الخاص باإلداريين نزييا 

 عند الضرورة القصوى إالدارات األعمى ئلساليب الودية لحل المنازعات وعدم التصعيد لألستخدام اإ.  
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