


 أخالقيات مهنة الطب

 مقدمة

 جرى ولسم شرؾ ومٌثاق كرٌمة بتمالٌد المهن بٌن تمٌزت ولد وعلمٌة وأخبللٌة إنسانٌة مهنة الطب مهنة إن

 ومواهب صفات ٌزاولها ممن تستلزم الطب ومهنة .المهنة مزاولة ٌبدأ أن لبل الطبٌب ٌؤدٌه أن على العرؾ

 وصفاء الكفاءة عن فضبل هذا المجتمع لخٌر التضحٌة وحب والنزاهه بالؽٌر والرفك والرحمة الشفمة هى خاصة

 بخصابص معرفة نم الطبٌب ٌدركه ما على فمط ممصورا لٌس المهنة هذه ومزاولة .المبلحظة ولوة الذهن

 المانونٌة وبالنواحى بها واإللمام مراعاتها الطبٌب على وآداب واجبات خبلل من العمل ولكن البشرى الجسم

 .المهنة مزاولة تحكم التى

 تحتم و العلم على أساسا   تموم و أخبللٌة و إنسانٌة مهنة الطب مهنة بأن مصر ألطباء العامة النمابة من وإدراكا  

 فى اإلنسانٌة الشخصٌة ٌحترم أن و ممارستها على كافٌا   تدرٌبا   مدربا   و بها ملما   ٌكون ٌمارسها أن من على

 له تكون أن و المطلمة المرٌض مصلحة ٌستهدؾ طبى عمل أن كل على تأكٌدا   و األحوال، و الظروؾ جمٌع

 الوفاء على المجتمع ٌعمل التى األساسٌة األنسان حموق أحد هى الصحٌة الرعاٌة بأن إٌمانا   و تبرره، ضرورة

 البلبحة هذه صدرت مصر ألطباء العمومٌة والجمعٌة النمابة مجلس لرارى على بناء و جمٌع أبناءه، تجاه بها

 الصادرة السابمة لبلبحة تعدٌبل   السكان و الصحة وزٌر / الدكتور األستاذ السٌد من ٨٠٠٣ لسنة ٨٣٢ رلم بمرار

 .م٤٧٩١ عام

 الباب األول: قسم األطباء

 :عنه ٌنوب من أو األطباء أمام نمٌب التالً المسم ٌؤدى أن المهنة مزاولته لبل طبٌب كل على :  ٌجب٤ مادة

 الظروؾ كل فى أدوارها كافة فى اإلنسان حٌاة أصون وأن ، مهنتً فى هللا أرالب أن العظٌم باهلل السم)

 واستر كرامتهم للناس  احفظ وأن ، والملك واأللم والمرض الهبلن من استنماذها فى وسعى باذال واألحوال

 والبعٌد، للصالح للمرٌب الطبٌة رعاٌتً باذال هللا رحمة وسابل من على الدوام أكون وان سرهم، واكتم عورتهم

 واعلم علمنً من أولر وان آلذاه، ال اإلنسان لنفع العلم أسخره طلب على أثابر وان والعدو، والصدٌك والخاطا

 مصداق حٌاتى تكون وان والتموى، على البر متعاونٌن الطبٌة المهنة فى زمٌل لكل أخا وأكون من ٌصؽرنً،

 (شهٌد. ألول ماعلى  وهللا والمؤمنٌن، ورسله هللا تجاه ٌشٌنها مما نمٌة سرى وعبلنٌتى فى إٌمانى

 الباب الثاني: واجبات الطبيب

 المجتمع نحو الطبٌب واجبات : أوال  

 المجتمع وخدمة هللا لمرضاة عمله خالصا   ٌكون بأن الخاص أو الوظٌفً عمله مولع فً الطبٌب : ٌلتزم٨مادة 

 .األحوال جمٌع وفً والحرب السلم فً ظروؾ وطالاته إمكانٌاته بكل فٌه ٌعٌش الذي

 حموق على أمٌنا   ، والمثل العلٌا بالمبادئ بااللتزام المجتمع فً حسنة لدوة ٌكون أن الطبٌب :  على٣مادة 

 زمبلبه أو لمرضاه صوره بجمٌع االستؽبلل عن الواجبة، منزها   الصحٌة الرعاٌة على الحصول فً المواطنٌن

 .تبلمٌذه أو

 و دعم فً النمابة دور ٌدعم وأن للمجتمع الصحٌة المشكبلت حل سبل دراسة فً ٌسهم أن الطبٌب على: ١مادة 

 من ٌطلب فٌما المعنٌة الدولة أجهزة مع متعاونا   ٌكون وأن العام للصالح بها واالرتماء الصحٌة السٌاسة تطوٌر

 .الصحٌة والخطط السٌاسات لوضع الزمة بٌانات

مرض وبابى حتى تتخذ اإلجراءات  :  على الطبٌب أن ٌبلػ السلطات الصحٌة المختصة عند االشتباه فى5مادة 

 الولابٌة لحماٌة المجتمع.

 



 ثانٌا : واجبات الطبٌب نحو المهنة

:  على الطبٌب أن ٌراعى األمانة والدلة فً جمٌع تصرفاته وأن ٌلتزم السلون الموٌم وأن ٌحافظ على 6مادة 

 البحة آداب المهنة.كرامته وكرامة المهنة مما ٌشٌنها وفما  لما ورد فً لسم األطباء وفى 

:  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌحرر تمرٌرا  طبٌا  أو ٌدلى بشهادة بعٌدا  عن تخصصه أو مخالفة للوالع الذي ٩مادة 

 توصل إلٌه من خبلل فحصه الشخصً للمرٌض.

 :  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌأتى عمبل  من األعمال اآلتٌة :٢مادة 

 ان ذلن بأجر أو بدون أجر.االستعانة بالوسطاء فً مزاولة المهنة سواء ك 

  السماح باستعمال اسمه فً تروٌج األدوٌة أو العمالٌر أو مختلؾ أنواع العبلج أو ألي أؼراض تجارٌة على

 أي صورة من الصور.

 بوصؾ أدوٌة أو أجهزة معٌنة للمرضى  طلب أو لبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظٌر التعهد أو المٌام

الفحوص  نصح عبلجً أو دور للتمرٌض أو صٌدلٌة أو أي مكان محدد إلجراء أوأو إرسالهم إلى مستشفى 

 والتحالٌل الطبٌة أو لبٌع المستلزمات أو المعدات الطبٌة.

 لبٌع األدوٌة أو األجهزة أو  المٌام بإجراء استشارات طبٌة فى محال تجارٌة أو ملحماتها مما هو معد

 نظٌر مرتب أو مكافأة. التجهٌزات الطبٌة سواء كان ذلن بالمجان أو

 .المٌام باستشارات طبٌة من خبلل شركات االتصاالت 

 أو أثناء ممارسته للمهنة  بؽرض   المٌام ببٌع أى أدوٌة أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبٌة فى عٌادته

 اإلتجار.

 وسٌطا  لطبٌب آخر أو أن ٌعمل  أن ٌتماسم أجره مع أي من زمبلبه إال إذا أشترن معه فً العبلج فعبل  . أو

 مستشفى بأى صورة من الصور.

اكتمل اختبارها باألسلوب لد ال ٌجوز للطبٌب تطبٌك طرٌمة جدٌدة للتشخٌص أو العبلج إذا لم ٌكن :  ٧مادة 

المعتمدة وثبتت صبلحٌتها وتم الترخٌص بها من الجهات الطبٌة العلمً واألخبللً السلٌم ونشرت فً المجبلت 

 انفراده به. كما ال ٌجوز له أٌضا أن ٌنسب لنفسه دون وجه حك أي كشؾ علمً أو ٌدعى الصحٌة المختصة

سواء كان ذلن بطرٌك النشر أو  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌموم بالدعاٌة لنفسه على أٌة صورة من الصور: ٤٠مادة 

 .االنترنت أو أي طرٌمة أخرى من طرق اإلعبلن اإلذاعة المسموعة أو المربٌة أو عبر وسابل

: ٌجوز للطبٌب عند فتح عٌادة أو نملها أن ٌعلن عن ذلن بالصحؾ فً حدود ثبلث مرات كما ٌجوز له ٤٤مادة 

 إذا ؼاب عن عٌادته أكثر من أسبوعٌن أن ٌنشر إعبلنٌن أحدهما لبل ؼٌابه والثانً بعد عودته.

وما فً حكمها بالتشرٌعات و :  ٌجب على الطبٌب أن ٌلتزم فً البلفتة والمطبوعات والتذاكر الطبٌة ٤٨مادة 

 الموانٌن و اللوابح المنظمة لذلن.

:  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌستؽل وظٌفته بمصد تحمٌك منفعة شخصٌة أو الحصول على كسب مادي من ٤٣مادة 

المرٌض، كما ال ٌجوز له أن ٌتماضى من المرٌض أجرا  عن عمل ٌدخل فى اختصاص وظٌفته األصلٌة التى 

 ٌؤجر علٌها.

: على الطبٌب أن ٌؽتنم كل مناسبة للمٌام بالتثمٌؾ الصحى لمرٌضه وتعرٌفه بأنماط الحٌاة الصحٌة وأن ٤١ مادة

ٌحرص على التعلم والتدرٌب الطبً بشكل دابم ومستمر وأن ٌحافظ على كفاءته العلمٌة والمهارٌة المؤهلة 

 لممارسة المهنة.

صٌة بعبلج من خبلل بٌانات شفهٌة أو كتابٌة أو : ال ٌجوز للطبٌب الجزم بتشخٌص مرض أو التو٤5مادة 

 مربٌة دون مناظرة المرٌض وفحصه شخصٌا .



: ٌجوز للطبٌب االشتران فً حلمات تبادل الرأي العلمً التً ٌكون أطرافها أطباء متخصصٌن كما ٤6مادة 

 التصال األخرى.ٌجوز له المشاركة فً نمل معلومات طبٌة من زمٌل آلخر سواء كانت كتابة أو عبر وسابل ا

:  إذا تم االتصال أو االستشارة بٌن طبٌب وطبٌب آخر بخصوص أى عبلج أو تشخٌص لمرٌض تكون ٤٩مادة 

 المسبولٌة الكاملة على الطبٌب الذى ٌباشر المرٌض فى العبلج والتشخٌص.

ند منالشة أمر :  ٌجب على الطبٌب التنحى عن إبداء أى نصح أو رأى طبً أو علمً كتابة أو شفاهه ع٤٢مادة 

 ٌنبنى علٌه مصلحة شخصٌة أو ٌعود علٌه بنفع مادى خارج إطار ممارسته للمهنة الطبٌة.

 : عند مخاطبة الجمهور فى الموضوعات الطبٌةعبر وسابل اإلعبلم ٌلتزم الطبٌب بالمواعد اآلتٌة:٤٧مادة 

 علمٌة، وٌكتفى فمط بذكر صفته تجنب ذكر مكان عمله و طرق اإلتصال به و اإلشادة بخبراته أو إنجازاته ال

 المهنٌة ومجال تخصصه.

 .أن تكون المخاطبة باسلوب مبسط ٌبلبم المستمع أو المشاهد ؼٌر المتخصص 

  تجنب ذكر اآلراء العلمٌة ؼٌر المؤكدة أو ؼٌر الممطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلؾ علٌها

 الخاصة ؼٌر الموجهة للعامة.والتى ٌكون منالشتها فمط فً الجلسات العلمٌة 

  ثالثا : واجبات الطبٌب نحو المرضى

:  على الطبٌب أن ٌبذل كل ما فى وسعه لعبلج مرضاه وأن ٌعمل على تخفٌؾ آالمهم وأن ٌحسن ٨٠مادة 

 معاملتهم وأن ٌساوى بٌنهم فً الرعاٌة دون تمٌٌز.

لته المرضٌة بطرٌمة مبسطة ومفهومة، و :  على الطبٌب أن ٌوفر لمرٌضه المعلومات المتعلمة بحا٨٤مادة 

ٌجوز للطبٌب ألسباب إنسانٌة عدم اطبلع المرٌض على عوالب المرض الخطٌرة وفى هذه الحالة علٌه أن ٌنهى 

إلى أهل المرٌض بطرٌمة إنسانٌة البمة خطورة المرض وعوالبه الخطٌرة إال إذا أبدى المرٌض رؼبته فً عدم 

 أشخاصا  معٌنٌن الطبلعهم علٌها ولم تكن هنان خطورة على من حوله.اطبلع أحد على حالته أو حدد 

:  على الطبٌب أن ٌلتزم بحدود مهاراته المهنٌة و أن ٌستعٌن بخبرة من هم أكفأ منه من األطباء فً ٨٨مادة 

 مناظرة وعبلج مرٌضه عند اللزوم.

 :  على الطبٌب أن ٌراعى ما ٌلى :٨٣مادة 

 ابه و أن ٌمدر حالة المرٌض المالٌة واالجتماعٌة.عدم المؽاالة فى تمدٌر أتع 

  أن ٌلتزم باألدوٌة الضرورٌة مع مراعاة أن تكون األولوٌة للدواء الوطنى واأللل سعرا  بشرط الفاعلٌة

 واألمان.

 أن ٌمتصر على طلب التحالٌل المعملٌة أو وسابل التشخٌص الضرورٌة 

االعتذار عن عبلج أى مرٌض ابتداء أو فى أى مرحلة  :  فى الحاالت ؼٌر العاجلة ٌجوز للطبٌب٨١مادة 

 ألسباب شخصٌة أو متعلمة بالمهنة، اما فً الحاالت العاجلة فبل ٌجوز للطبٌب االعتذار.

:  ال ٌجوز للطبٌب المتخصص رفض عبلج مرٌض اذا استدعاه لذلن الطبٌب الممارس العام ولم ٌتٌسر ٨5مادة 

 وجود متخصص ؼٌره.

ا كؾ طبٌب عن عبلج أحد مرضاه ألي سبب من األسباب فٌجب علٌه أن ٌدلى للطبٌب الذي :  إذا م٨6مادة 

 ٌحل محله بالمعلومات الصحٌحة التً ٌعتمد أنها الزمة الستمرار العبلج كتابة أو شفاهة.

كن :  على الطبٌب أن ٌنبه المرٌض ومرافمٌه إلى اتخاذ أسباب الولاٌة وٌرشدهم إلٌها وٌحذرهم مما ٌم٨٩مادة 

أن ٌترتب على عدم مراعاتها، وٌجوز له طلب تولٌعهم على إلرار كتابً منهم بمعرفتهم بذلن فً بعض 

 الحاالت التى تستدعى ذلن.



:  ال ٌجوز للطبٌب إجراء الفحص الطبً للمرٌض أو عبلجه دون موافمة ) مبنٌة على المعرفة ( من ٨٢مادة 

مرٌض أهبل  لذلن، وٌعتبر ذهاب المرٌض إلى الطبٌب فى مكان المرٌض أو من ٌنوب عنه لانونا  إذا لم ٌكن ال

عمله موافمة ضمنٌة على ذلن، وفً حاالت التدخل الجراحى أو شبه الجراحى ٌلزم الحصول على موافمة ) 

مبنٌة على المعرفة ( من المرٌض أو من ٌنوب عنه لانونا كتابة اال فً دواعى انماذ الحٌاة. وعلى الطبٌب الذى 

ٌادة لاصر أو نالص األهلٌة أو مرٌض فالد الوعً فً حالة خطرة أن ٌبذل ما فً متناول ٌدٌه إلنماذه ٌدعى لع

ولو تعذر علٌه الحصول فً الولت المناسب على الموافمة ) المبنٌة على المعرفة ( من ولٌه أو الوصً أو المٌم 

 عهد بالمرٌض الى طبٌب آخر.علٌه. كما ٌجب علٌه أال ٌتنحى عن عبلجه إال إذا زال الخطر أو إذا 

األم وٌكون ذلن بشهادة كتابٌة  ال ٌجوز للطبٌب إجراء عملٌة اإلجهاض إال لدواعى طبٌة تهدد صحة : ٨٧مادة 

التى تتم فٌها العملٌة لدواعى إنماذ الحٌاة ٌجب على الطبٌب  من طبٌبٌن متخصصٌن، وفى الحاالت العاجلة

 ٌرفك بتذكرة العبلج .تمرٌر مفصل عن الحالة  المعالج تحرٌر

إذا كان ذلن بناء على لرار  ال ٌجوز للطبٌب إفشاء أسرار مرٌضه التى اطلع علٌها بحكم مهنته إال:  ٣٠مادة 

 ومتٌمن ٌصٌب الؽٌر أو فى الحاالت األخرى ٌحددها المانون . لضابى أو فً حالة إمكان ولوع ضرر جسٌم

 كرامة المهنة. رٌض وعابلته ألؼراض تتنافى معال ٌجوز للطبٌب استؽبلل صلته بالم:  ٣٤مادة 

باببلغ الجهات المختصة  إذا توفى المرٌض داخل المنشأة الطبٌة الخاصة ٌموم الطبٌب المسبول:  ٣٨مادة 

 عن الوفاة. باعتباره مبلؽا  

 ذات الشبهة الجنابٌة مثل ٌجب على الطبٌب إببلغ الجهات المختصة عن اإلصابات و الحوادث:  ٣٣مادة 

أو ؼٌرها مع كتابة تمرٌر طبى مفصل عن الحالة ولت  حاالت اإلصابة بأعٌرة نارٌة أو جروح نافذة أو لطعٌة

 للطبٌب دعوة زمٌل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التمرٌر. عرضها علٌه وٌمكن

ى ذات الولت علٌه اببلغ وف للطبٌب اببلغ النٌابة العامة عن أى اعتداء ٌمع علٌه بسبب أداء مهنته:  ٣١مادة 

 التدخل فى األمر متضامنة مع الطبٌب. نمابته الفرعٌة فً ألرب فرصة حتى ٌمكن لها

رعاٌة صحٌة من نفس النوعٌة  على الطبٌب المكلؾ بالرعاٌة الطبٌة للممٌدة حرٌتهم أن ٌوؾ ر لهم:  ٣5مادة 

رٌمة إٌجابٌة أو سلبٌة بأٌة أفعال تشكل مشاركة وٌحظر علٌه المٌام بط والمستوى المتاحٌن لؽٌر الممٌدة حرٌتهم.

التواطؤ أو التحرٌض على هذه  عملٌات التعذٌب وؼٌرها من ضروب المعاملة الماسٌة أو البلإنسانٌة أو فى

ومهاراته المهنٌة للمساعدة فى إستجواب الممٌدة حرٌتهم على نحو  األفعال، وكذلن ٌحظر علٌه إستخدام معلوماته

حركة الممٌد حرٌتهم إال إذا تمرر  الحالة البدنٌة أو العملٌة لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتمٌٌدبالصحة أو  ٌضر

 البدنٌة أو العملٌة للممٌدة حرٌتهم. ذلن وفما  لمعاٌٌر طبٌة محضة لحماٌة الصحة

 ٌحظر على الطبٌب إهدار الحٌاة بدعوى الشفمة أو الرحمة.:  ٣6مادة 

 نحو الزمبلءرابعا : واجبات الطبٌب 

المهنة بالطرق الودٌة فاذا لم ٌسو  على الطبٌب تسوٌة أى خبلؾ لد ٌنشأ بٌنه وبٌن أحد زمبلبه بسبب:  ٣٩مادة 

الفرعٌة المختصة للفصل فٌه بمرار ٌصدر من مجلس النمابة الفرعٌة ،  الخبلؾ ٌبلػ األمر الى مجلس النمابة

 مر على مجلس النمابة العامة.حالة تظلم أحد الطرفٌن من المرار ٌعرض األ وفى

عمل متعلك بالمهنة أو عبلج  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌسعى لمزاحمة زمٌل له بطرٌمة ؼٌر كرٌمة فً أى: ٣٢مادة  

 مرٌض.

انتماد زمٌل له مهنٌا  فٌكون  ال ٌجوز للطبٌب أن ٌملل من لدرات زمبلبه واذا كان هنان ما ٌستدعى:  ٣٧مادة 

 ٌدة.ذلن أمام لجنة علمٌة محا



استؽبلل هذا الوضع لصالحه  اذا حل طبٌب محل زمٌل له فً عٌادته بصفة مؤلتة، فعلٌه أال ٌحاول:  ١٠مادة 

الفحص بصفته وأنه ٌحل محل الطبٌب صاحب العٌادة بصفة  الشخصى كما ٌجب علٌه إببلغ المرٌض لبل بدء

 مؤلتة.

فعلٌه أن ٌترن اتمام العبلج  استحالت دعوتهاذا دعى طبٌب لعٌادة مرٌض ٌتولى عبلجه طبٌب آخر :  ١٤مادة 

 إجراءات ما لم ٌر المرٌض أو أهله استمراره فً العبلج. لزمٌله بمجرد عودته وأن ٌبلؽه بما أتخذه من

 فى حالة إشتران أكثر من طبٌب فى عبلج مرٌض ::  ١٨مادة 

 ًدعاه لذلن الطبٌب المعالج مستشفى اال اذا است ال ٌجوز للطبٌب فحص أو عبلج مرٌض ٌعالجه زمٌل له ف

 أو ادارة المستشفى.

 االستشارة بعد إعبلم الطبٌب المعالج وٌجوز  ٌجوز للمرٌض أو أهله دعوة طبٌب آخر أو أكثر على سبٌل

ال ٌمبله بدون  استمرار عبلج ا لحالة اذا أصر المرٌض أو أهله على استشارة من للطبٌب االعتذار عن

 ابداء األسباب.

 ٌاألطباء المستشارون فٌجوز له أن ٌنسحب  ب المعالج المٌام بعبلج المرٌض وفما لما لررهإذا رفض الطب

 ألحد هؤالء األطباء المستشارٌن تاركا مباشرة عبلجه

 الباب الثالث: التدخالت الطبية ذات الطبيعة الخاصة:

 أوال  : إجراء تصحٌح الجنس

أما بالنسبة لعملٌات تصحٌح الجنس فانه ٌشترط  :  ٌحظر على الطبٌب إجراء عملٌات تؽٌٌر الجنس١٣مادة 

موافمة اللجنة المختصة بالنمابة وتتم عملٌات التصحٌح بعد إجراء التحلٌبلت الهرمونٌة وفحص الخرٌطة 

 الكروموزومٌة وبعد لضاء فترة العبلج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة ال تمل عن عامٌن.

 ثانٌا  : عملٌات اإلخصاب المساعد

:  تخضع عملٌات اإلخصاب المساعد لبوٌضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ) ١١ مادة

تمنٌات اإلخصاب المعملى أو الحمن المجهرى ( للضوابط األخبللٌة التى تستهدؾ المحافظة على النسل البشرى 

 رة من الجهات المختصة.وعبلج العمم ، مع الحرص على نماء األنساب وعلى المعاٌٌر المانونٌة الصاد

:  ال ٌجوز إجراء عملٌات اإلخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إال باستخدام نطفة زوجها ١5مادة 

حال لٌام العبللة الزوجٌة الشرعٌة بٌنهما. كما ال ٌجوز نمل بوٌضات مخصبة لزرعها فً أرحام نساء ؼٌر 

 األمهات الشرعٌات لهذه البوٌضات.

 ٌجوز إنشاء بنون للبوٌضات أو الحٌوانات المنوٌة أو األجنة . :  ال١6مادة 

:  ال ٌرخص بممارسة عملٌات اإلخصاب المساعد إال فً المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة ١٩مادة 

 تلن العملٌات.

عشر  :  ٌلزم أن ٌحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البٌانات على حدة لمدة ال تمل عن١٢مادة 

 سنوات، وٌلزم أن ٌحتوى الملؾ على العمد واإللرار من الزوجٌن.

 ثالثا  : عملٌات استبصال ونمل األعضاء واألنسجة البشرٌة

الضوابط المنصوص علٌها فى  تخضع عملٌات نمل األعضاء واألنسجة البشرٌة للمعاٌٌر األخبللٌة و:  ١٧مادة 

 التشرٌعات و اللوابح المنظمة لذلن .



: على الطبٌب لبل اجراء عملٌات نمل أعضاء وفما  للتشرٌعات المنظمة لذلن أن ٌبصر المتبرع 5٠مادة 

بالعوالب الطبٌة واألخطار التى لد ٌتعرض لها نتٌجة لعملٌة النمل وأخذ اإللرارات البلزمة التى تفٌد علمه بكافة 

 العوالب فى هذا الشأن لبل إجراء العملٌة .

فى األعضاء واألنسجة والخبلٌا البشرٌة والجٌنات البشرٌة وال ٌجوز بأى حال من :  ٌحظر االتجار 5٤مادة 

 األحوال للطبٌب المشاركة فى هذه العملٌات وإال تعرض للمساءلة التأدٌبٌة .

 الباب الرابع: إجراء التجارب والبحوث الطبية على اآلدميين

 أوال  : أحكام عامة

كافة المعاٌٌر والضوابط األخبللٌة والمٌم االجتماعٌة والدٌنٌة التى تضعها  :  ٌلتزم الطبٌب بمراعاة تنفٌذ5٨مادة 

 السلطات المختصة إلجراء البحوث الطبٌة على اآلدمٌٌن .

:  ٌحظر على الطبٌب إجراء أٌة تجارب لؤلدوٌة والتمنٌات على اآلدمٌٌن لبل إلرارها من الجهات 5٣مادة 

 المختصة .

 ا لبل إجراء أي بحث على آدمٌٌنثانٌا  : إجراءات ٌجب اتخاذه

:  بمراعاة أحكام المادتٌن السابمتٌن ٌلتزم الطبٌب الباحث لبل إجراء أى بحث طبى على اآلدمٌٌن أن 5١مادة 

تتوافر لدٌه دراسة وافٌة عن المخاطر واألعباء التى ٌتعرض لها الفرد أو الجماعة وممارنتها بالفوابد المتولع 

ٌمتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصٌن المؤهلٌن علمٌا  إلجراء البحث تحت الحصول علٌها من البحث و

إشراؾ مباشر لطبٌب على درجة عالٌة من الكفاءة والتخصص وتمع مسبولٌة الحماٌة الصحٌة للمتطوعٌن 

 إلجراء البحث على الطبٌب المشرؾ علٌه .

رٌمة واضحة بأهداؾ البحث والطرق البحثٌة :  ٌلتزم الباحث بتعرٌؾ المتطوعٌن تعرٌفا  كامبل  وبط55مادة 

التً ستستخدم فً البحث والؾ وابد المتولعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانٌة تأثٌرها على 

المتطوعٌن كما ٌلزم تعرٌؾ المتطوعٌن بمصادر تموٌل البحث وهوٌة الباحث المسبول وانتمابه المؤسسً ، 

ن تطوعه إلجراء التجارب واالختبارات أو االنسحاب الكامل من البحث دون وتأكٌد حك المتطوع فً التولؾ ع

 أن ٌلحك به أٌة عوالب سلبٌة نتٌجة تولفه أو انسحابه.

:  ٌلتزم الطبٌب الباحث بالحصول على موافمة كتابٌة )مبنٌة على المعرفة( من المتطوع على إجراء 56مادة 

فمة بطرٌمة رسمٌة وفى حضور شهود إثبات وفً حالة ما إذا البحث علٌه ، وأن ٌتم الحصول على هذه الموا

كان المتطوع لاصرا  أو معالا  أو نالصا  لؤلهلٌة فإنه ٌلزم الحصول على الموافمة من الوصً الرسمً أو المٌم ، 

 وٌشترط أن ٌكون البحث خاصا  بحالته المرضٌة.

البحث ومبررات إجراؤه على اآلدمٌٌن وٌمدم :  ٌلتزم الباحث بإعداد تمرٌر مفصل وواضح عن أهداؾ 5٩مادة 

 هذا التمرٌر إلى الجهة المختصة للحصول على موافمتها على إجراء البحث.

 ثالثا : إجراءات ٌلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على اآلدمٌٌن

لمخاطر المصاحبة :  ٌلتزم الباحث بالتولؾ فورا  عن إكمال أي تجارب على اآلدمٌٌن إذا ما ثبت أن ا5٢مادة  

تفوق الفوابد المتولعة من البحث كما ٌلزم ضمان حماٌة خصوصٌة األفراد وسرٌة النتابج والحفاظ علٌها والحد 

 من اآلثار السلبٌة على سبلمة المتطوعٌن الجسدٌة والعملٌة والنفسٌة.

العبلجٌة لكل مرٌض إلجراء :  ٌلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسابل الولابٌة والتشخٌصٌة و5٧مادة  

 الدراسة.



:  ٌحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التً تنطوي على شبهة اختبلط األنساب أو 6٠مادة  

المشاركة فٌها بأٌة صورة ، كما ٌحظر علٌه إجراء أو المشاركة فى البحوث الطبٌة التً تهدؾ إلى استنساخ 

 الكابن البشرى أو

 المشاركة فٌها.

الذى ٌتم تجربته  –: ٌلتزم الطبٌب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث ب أن توفر الدواء 6٤  مادة

 إلى نهاٌة برنامج العبلج دون ممابل. -على المرضى وتثبت فعالٌته

  



 الضوابط األخالقية للبحوث الطبية

 مقدمة:

المشاكل النى تحٌك باالنسان خاصة تلن التى تؤثر فى ٌعتبر التمدم العلمى سمة من سمات الحٌاة وذلن لمواجهة 

صحته أو حٌاته ومانتج عنها من إجراء العدٌد من البحوث الطبٌة لمواجهتها فكان لزاما على المجتعات أن تضع 

 الضوابط األخبللٌة لهذه البحوث حتى التنحرؾ عن مسارها اصحٌح.

 أنواع البحوث الطبية:

 اإلنسان.. بحوث تجرٌبٌة تجرى على ٤

 . بحوث ؼٌر تجرٌبٌة ولكنها تجرى على البشر مثل اإلحصابٌات والوبابٌات.٨

 . بحوث تجرٌبٌة تجرى على الحٌوانات.٣

 . بحوث تجرى خارج جسم األنسان أو الحٌوان كتلن التى تتم على مزارع األنسجة.١

 . أبحاث على األجنة.5

 األبحاث التى تجرى على األنسان تشمل اآلتى:

حاث عبلجٌه إكلٌنٌكٌة: ٌلجأ األطباء إلى هذا النوع من األبحاث بهدؾ الوصول إلى عبلج لؤلمراض التى . أب٤

فشلت األسالٌب الفنٌة والمعرفة العلمٌة المستمرة فى عبلجها وٌطلؾ علٌها "تجربة عبلجٌة" إذا كان أحد 

 مكوناتها تصحٌحا للتشخٌص أو الولاٌة أو العبلج وتجرى على المرضى.

 أبحاث طبٌة ؼٌر عبلجٌة:. ٨

دراسة التؽٌرات الفسٌولوجٌة والكٌمٌاء الطبٌة والمرضٌه التى تحدث فى الجسم إستجابة لبعض  - أ

 كٌمٌابٌة أو نفسٌة وهى تجرى على األشخاص األصحاء أو المرضى. –المؤثرات سواء فٌزٌابٌة 

لمبادئ األخبللٌة العامة إلجراء دراسة تتعلك بالصحة السلوكٌة لئلنسان فى الظروؾ البٌبٌة المختلفة. ا - ب

. العدل ٣.المنفعة ٨إحترام حرٌة الشخص.  .٤. وهى تشمل ثبلث نماط: األبحاث الطبٌة على األنسان:

 واإلنصاؾ

 القواعد األساسية إلجراء التجارب الطبية والعلميه على األنسان:

وأن تجرى التجربة بعد الفحوص صحٌحة  . ٌجب أن ٌكون إجراء التجربة على اإلنسان وفما لمبادئ علمٌة٤

 الحٌوانات لفترة طوٌلة. المعملٌة والتجارب على

 . ٌجب أن ٌموم بإجرابها أشخاص مؤهلٌن علمٌا.٨

. ٌجب على الطبٌب ان ٌكون لادرا "على تولع األخطار المحتملة لبل إجراء التجربة وٌتعٌن علٌه أن ٌولؾ ٣

 ق الفوابد المتولعة.التجربة إذا كانت األخطار التى تتكشؾ له تفو

. ٌجب إتخاذ كافة اإلحتٌاطات لتملٌل نتابج التجربة على التكامل الجسدى والعملى أو على شخصٌة الخاضع ١

 للتجربة.

 

 



 التجارب الطبية الغير عالجية على اإلنسان:

عبللة . ٌجب أن ٌكون الخاضعٌن للتجربة من المتطوعٌن األصحاء أو المرضى المصابٌن بمرض لٌس له ٤

 بالتجربة.

 . ٌجب على الطبٌب أن ٌكفل حماٌة حٌاة وصحه الخاضع للتجربة.٨

 . ٌجب ولؾ التجربة إذا وجد أن االستمرار فٌها خطر على صحة الفرد الخاضع لها.٣

 . الٌجب أن ٌرجح فى البحث الطبى فوابد العلم والمجتمع على منفعة الفرد.١

 على اإلنسان:شروط شرعية التجارب الطبية والعلمية 

. طلب الرضا الحر المستنٌر: ٌتعٌن توافر شرطٌن العتبار الرضا صحٌحا: الرضا احر والرضا المسنٌر ٤

الرضا الحر المستنٌر هوتبصٌر الشخص بطبٌعة وأهداؾ وآثار التجربة بلؽة سهلة واضحة تتفك مع ظروؾ 

لن المدة المتولعة إلجراء التجربة ٤الشخص ومستوى ثمافته وأن ٌتجنب المصطلحات الطبٌه والعلمٌه. ون 

والمنفعة التى ستعود على الفرد أو المجتمع، واألضرار والمخاطر المحتملة والى أى مدى ستكون سرٌة 

 التمارٌر والمعلومات التى ٌدلى بها الشخص.

أو  . إحاطة الشخص علما بأنه حر فى لبول أو رفض المشاركة أو عدم إتمامها فى أى ولت بدون أى عماب٨

 فمد لؤلمتٌازات التى اتفك علٌها.

 . إعطاء الشخص الفرص الكافٌة لبلستفسار عن كل ماٌتعلك بالتجربة.٣

. كماعدة عامة ٌستلزم أن ٌكون الرضا كتابة ومولع من الشخص الخاضع للتجربة وٌكتفى أن ٌكون العدول ١

 عنها أو عدم إكمالها شفاهة.

ؼٌر ذوى األهلٌة )المرضى عملٌا( ٌطلب تفوٌض بالرضا من األبوٌن . أما إذا كان الشخص من الفمر أو من 5

 أو الوصى تبعا للموانٌن المحلٌة لكل وطن.

 مسئوليات اللجنة العلمية المتخصصة المهنية )لجنة أخالقيات البحث العلمى(:

  جمٌع التجارب التى تجرى على اإلنسان البد أن تخضع لموافمة لجنة علمٌة ممتخصصة ومستملة

 عنٌة، أو أكثر من لجنة حسب طبٌعة البحث.وم

  البد للباحث أن ٌحصل على الموافمة من لبل البدء فى إجراء التجربة  والموافمة تكون مبنٌة علمٌا

 على النتابج التى حصل علٌها الباحث من إجراء التجربة على الحٌوانات.

 خص المشترن فى البحث إذا رأى الطبٌب )الباحث( أنه لٌس من الضرورى طلب الرضا من  الش

ٌجب أن ٌتضمن بروتوكول التجربة على األسباب العلمٌة لهذا وٌبلػ بها اللجنة العلمٌة المستملة 

 الخاصة.

  



 أخالقيات المعلم الجامعي

 أخالقيات المهنة فى التدريس

 ٌجب أن ٌلتزم األستاذ الجامعً فً المٌام بمهام التدرٌس بما ٌلً:

  التً ٌناط به تدرٌسها أو ٌؤهل نفسه فٌها لبل أن  ٌمبل تدرٌسها .التأكد من إتمان المادة 

  التحضٌر الجٌد لمادته مع اإلحاطة الوافٌة بمستجداتها ومستحدثاتها  لٌكون متمكنا  من المادة بالمدر

 الذي ٌؤهله لتدرٌسها على أفضل وجه.

   العلمً للمادة التً ٌموم االلتزام بمعاٌٌر الجودة الرسمٌة أو ؼٌر الرسمٌة فً تحدٌد المستوى

بتدرٌسها، فبل تكون أعلى مما هو مطلوب فتخلك صعوبات ؼٌر مبررة، أو تكون أسهل مما هو 

مطلوب فتؤثر سلبٌا  على عملٌة التعّلم البلحمة، وعلى مستوى الخرٌج، وعلى مستوى أداء المهن فً 

 المجتمع.

 نجاز تسمح  به لدراتهم .االلتزام بخلك الفرص الن ٌحمك طبلبه أعلى مستوى من اإل 

  أن ٌعلن لطبلبه إطار الممرر وأهدافه ومحتوٌاته وأسالٌب تمٌٌمه  ومراجعه وارتباطه ببرنامج الدراسة

 ككل، وٌمبل منالشة الطبلب فً كل هذا .

 . أن ٌلتزم باستخدام ولت التدرٌس استخداما  جٌدا  وبما ٌحمك مصلحة  الطبلب والجامعة والمجتمع 

  ًالطالب لدرات التفكٌر المنطمً، وٌتمبل توصله الى نتابج  مستملة بناء على هذا التفكٌر .أن ٌنمً ف 

  أن ٌحترم لدرة الطالب على التفكٌر، وان ٌشجعه على التفكٌر المستمل،  وٌحترم رأٌه المبنً على

 أسانٌد محددة 

 ٌث المتعارؾ علٌها، وبما أن ٌسمح بالمنالشة واالعتراض وفك أصول الحوار البناء وتبعا  آلداب  الحد

 ٌهٌا فرصا  أفضل للتعّلم .

   أن ٌتمن مهارة التدرٌس، وأن ٌستخدم الطرق والوسابل التً تساعده فً  إتمان التدرٌس وجعله مشولا

 وممتعا  ومفٌدا  فً نفس الولت.

  النمو المعرفً والخلمً أن ٌؤدي عمله فً المحاضرة أو المعمل، بأمانة وإخبلص، حرٌصا  على 

 لطبلبه ومعاونٌه .

  لطبلبه ولذوي الشأن للتصرؾ  أن ٌتابع أداء طبلبه إلى ألصى مدى ممكن، وان ٌتٌح نتابج المتابعة

 بناء علٌها .

  التعبٌر والمساواة، وان ٌسعى  أن ٌكون نموذجا  للمٌم الدٌممراطٌة فً حرٌة الفكر وحرٌة الرأي وحرٌة

 لتنمٌة هذه المٌم فً طبلبه.

 ومراجع الدراسة. ه التوجٌه السلٌم بشأن مصادر المعرفة وأوعٌة المعلومات أن ٌوجه طبلب 

  الطالب من خبلل اتباع  أن ٌراعى كلما كان ذلن ممكنا  نمل عبء متزاٌد من مسبولٌة التعّلم الى

 أسالٌب التدرٌس المناسبة .

 .أن ٌمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت أي مسمى بأجر أو بدون اجر 

 أخالقيات المهنة فى تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات

 ٌجب أن ٌلتزم األستاذ الجامعً بعدد من المسبولٌات والسلوكٌات األساسٌة:

  التمٌٌم المستمر أو الدوري للطبلب مع إفادتهم بنتابج التمٌٌم لبلستفاده  منها فً تصحٌح المسار أو

 تدعٌمه حسب الحالة .

  التمٌٌم فً الحاالت التً تستوجب ذلن، مثل  )وضع الطالب على لابمة إخطار ولً األمر بنتابج

اإلنذار( أو )إعطاء الطالب فرصة أخٌرة من الخارج( أو ؼٌر ذلن من الحاالت حسب السٌاسة المتبعة 

 فً المؤسسة التعلٌمٌة.



 ٌله، ولادرا  توخً العدل والجودة فً تصمٌم االمتحان لٌكون متمشٌا  مع ما ٌتم  تدرٌسه وما ٌتم تحص

 على فرز مستوٌات الطبلب حسب تفولهم.

  .توخً الدلة والعدل والتزام النظام واالنضباط فً جلسات االمتحان 

  .منع الؽش منعا  باتا  ومعالبة الؽش والشروع فٌه 

  .تنظٌم االمتحانات بما ٌها الفرصة لتطبٌك الحزم والعدل فً نفس الولت 

 ات الاربهم . ال ٌجوز إشران األلارب فً امتحان 

  .ال ٌسند تصحٌح الكراسات اال ألشخاص مؤهلٌن ومؤتمنٌن 

 ،تراعى الدلة التامة فً تصحٌح كراسات اإلجابة، مع المحافظة على سرٌة األسماء 

  . تنظٌم عملٌة رصد النتابج بما ٌكفل الدلة التامة والسرٌة التامة 

 اذ لراراتها. تعرض النتابج على لجنة الممتحنٌن دون كشؾ األسماء إلتخ 

  . تعلن النتابج فً ولت واحد من مصدر واحد 

 .السماح بمراجعة النتابج حال وجود أي تظلم، مع بحث التظلّم بجدٌة تامة 

 أخالقيات المهنة فى البحث والتأليف واألشراف على الرسائل العلمية

والتألٌؾ العلمً واإلشراؾ على ٌجب أن ٌلتزم األستاذ الجامعً بعدد من المسبولٌات الربٌسٌة فً شأن البحث 

 الرسابل العلمٌة :

 .توجٌه بحوثه لما ٌفٌد المعرفة والمجتمع واإلنسانٌة كالتزام أخبللً  أساسً بحكم وظٌفته 

  األمانة العلمٌة فً تنفٌذ بحوثه ومؤلفاته فبل ٌنسب لنفسه إال فكره وعمله  فمط، وٌجب أن ٌكون ممدار

 ومحددا .االستفادة من اآلخرٌن معروفا  

  فً تلخٌص وجهات النظر العلمٌة لآلخرٌن ٌجب توخى الدلة دون التحٌز االنتمابً فً العرض وفك

 الهوى أو المٌول . 

  فً البحوث المشتركة ٌجب توضٌح أدوار المشتركٌن بدلة واالبتعاد عن  وضع األسماء للمجاملة أو

 للمعاونة .

 سواء كان ذلن  بمصد أو بؽٌر لصد . عدم بتر النصوص المنمولة بما ٌخل بمصد صاحبها 

  فً االلتباس ٌجب أن ٌكون المصدر محددا  وواضحا  وممدار االلتباس  مفهوما  بدون أي لبس أو

 ؼموض.

  فً اإلشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدلة تمكن من  الرجوع إلٌها وال تذكر مراجع لم

 اءة إضافٌة .ٌتم استخدامها إال باعتبارها لابمة لر

  فً جمع البٌانات المٌدانٌة تراعى الدلة والصدق واألمانة مع االبتعاد  تماما  عن اإلٌحاء للمستمصى

 منهم باإلجابة .

   فً جمع وتحلٌل البٌانات ال ٌجوز اصطناع بٌانات أو نتابج. وٌتذكر  الباحث دابما  أنه لٌس مطالبا

 ؤه وتكون لٌمة البحث لئلنسانٌة وللمعرفة أكبر .بإثبات صحة الفرض، بل أن الفرض لد ٌثبت خط

  المحافظة على سرٌة البٌانات واجبة، خصوصا  إذا تعلك األمر بأمور شخصٌة أو بمسابل مالٌة أو

 سلوكٌة.

  ٌراعً أن تنسب المؤلفات إلى صاحبها وال ٌلٌك أخبللٌا  تبادل األسماء على المراجع ابتؽاء مكاسب

 مالٌة أو وجاهة علمٌة 

 اعى تحدٌث البٌانات فً المؤلفات الممررة على الطبلب حتى ال ٌتوهم  الطبلب حمابك مؽلوطة ٌر

نتٌجة لعدم تحدٌث البٌانات، أو على األلل ال ٌكونون محٌطٌن باألوضاع الحدٌثة، وهذه مسبولٌة 

 أخبللٌة جسٌمة .

 ولدى اإلشراؾ على الرسابل العلمٌة فاألستاذ مطالب بما ٌلً:

 خلص واألمٌن فً اختٌار وإلرار موضوع البحث . التوجٌه الم 



  . التأكد من لدرة الباحث على المٌام ببحثه تحت إشراؾ األستاذ 

  تمدٌم المعونة العلمٌة الممننة للطالب والتً ال تكون أكثر مما ٌجب فبل  ٌتحمل الطالب مسبولٌته، وال

 تكون الل مما ٌجب فبل ٌستفٌد الطالب من أستاذه .

 الب على تحمل مسبولٌة بحثه وتحلٌبلته ونتابجه واالستعداد  للدفاع عنها .تدرٌب الط 

  .التأكٌد المستمر على األمانة العلمٌة والسرٌة 

 .تدرٌب الطالب على التمٌٌم المستمل واالختٌار الحر أثناء تنفٌذ البحث على  أن ٌتحمل نتٌجة لراره 

  . تنمٌة خصال الباحث العلمً فً الطالب 

 لدلٌك والعادل للبحوث سواء التً ٌشرؾ علٌها أو التً ٌدعى  لبلشتران فً الحكم علٌها .التمٌٌم ا 

  ًعدم االنزالق إلى سلوكٌات ابتزاز أو إذالل أو إهانة الطالب وتسفٌه  لدراته سواء أثناء البحث أو ف

بالضرر  جلسات المنالشة العلنٌة للرسابل، فذلن المسلن أوال نموذج سا للطالب وثانٌا  لد ٌمس

شخصٌة الطالب، وبذلن ٌكون األستاذ لد أخل بمسبولٌته الخلمٌة إزاء المساهمة فً النمو المعرفً 

 والخلمً السلٌم للطالب.

 أخالقيات المهنة فى قبول الهدايا والتبرعات

 ٌمكن حصر المسبولٌة للجامعة واألستاذ فٌما ٌلً:

  أو من أشخاص  سٌبى السمعة أو تثار حولهم ال ٌجوز لبول الهداٌا أو التبرعات من جهات مشبوهة

 مجادالت أخبللٌة أو تمس الشرؾ والنزاهة.

  الهداٌا والتبرعات التً تتلماها الجامعة ٌجب أن تكون معلنة بشفافٌة  تامة، وجهات تلمٌها بالجامعة

 معلنة، واستخداماتها معلنة .

  تورطه  فً مسابل تمس النزاهة أو ٌجب ولؾ التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا  تورطها أو

 الشرؾ .

 . ٌجب عدم ربط الهداٌا والتبرعات بأي تأثٌر على سٌاسات الجامعة ونشاطها 

  األساتذة األفراد ٌحظر علٌهم لبول هداٌا أو تبرعات شخصٌة، خاصة من  أشخاص لهم عبللة بعمل

 األستاذ .

  والتبرعات  وأن تطبمها بكل دلة، وٌجوز ٌجب على الجامعة إصدار سٌاسة رسمٌة بشأن لبول الهداٌا

 أن تدمج هذه السٌاسة فً مٌثاق أخبللٌات المهنة أن وجد بالجامعة .

 المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقي لطالبه:

  األستاذ نموذج ولدوة، واألستاذ ٌبعث برسابل خلمٌة مؤثرة فً كل ما  ٌموله وٌفعلة داخل الجامعة

مسبولٌته المهنٌة عن النمو العملى لطبلبه ربما تكون أخطر من مسبولٌته عن وخارج الجامعة، و

 نموهم العلمً أو المعرفً. األستاذ الجامعً إذن مسبول مهنٌا  وخلمٌا  عن النمو الخلمً السوي لطبلبه

  األستاذ الجامعً هو النموذج الذي تتطلع إلٌه أنظار اآلخرٌن، وبخاصة طبلبه ومعاونٌه وتعتبر

ٌاته أهم المؤثرات على سلوكٌاتهم لذا ٌجب أن ٌحاول األستاذ جاهدا  أن ٌمدم فً ألواله وأفعاله سلوك

نموذجا طٌبا ٌحتذي به طبلبه، وٌتمثلون به. وال ٌمؾ ما نمصده فً النموذج باالجتهاد العلمً وااللتزام 

 ه واهتماماته .العلمً، وإنما ٌمتد لٌشمل كل جوانب شخصٌة األستاذ حتى ملبسه ومشٌته وكبلم

  األستاذ الجامعً مسبول عن السعً بكافة السبل المباشرة وؼٌر المباشرة الن ٌؽرس فً نفوس طبلبه

المٌم السلٌمة واألخبلق الحمٌدة، وبخاصة لٌم التمدم مثل لٌمة الولت، وإتمان العمل، ولبول اآلخر 

 مً .والتعددٌة، والحوار البناء، والنمد الذاتً، واتباع المنهج العل

  على األستاذ الجامعً أن ٌدرن أدواره المتعددة بالنسبة للطبلب، وأن  ٌؤهل نفسه للمٌام بهذه األدوار

 بكفاءة وفعالٌة، وأن ٌمارسها فعبل بإخبلص نهوضا بمسبولٌته الجسٌمة فً التنشبة الخلمٌة لطبلبه .

   لٌس فمط لئلستمتاع أو لتشجٌع األستاذ الجامعى ٌجب أٌضا أن ٌشارن فى األنشطة الطبلبٌة المتنوعة

 المواهب، وانما اٌضا لتوظٌفها بإٌداع فى البناء الخلمى الموٌم للطبلب.



 مسئولية األستاذ األخالقية قبل الجامعة والمجتمع:

  ًأداء عمله العلمً والطبلبً بأمانة وإخبلص لٌسهم أوال فً تنمٌة المعرفة  اإلنسانٌة، ولٌسهم ثانٌا  ف

 األكثر لدرة على المشاركة الفاعلة واإلٌجابٌة فً المجتمع . تخرٌج المواطنٌن

  ًربط ما ٌعّلمه أو ٌبحثه باحتٌاجات المجتمع، خصوصا  مع محدودٌة موارد  المجتمع عموما ، وبالتال

 ٌهمنا توظٌؾ الجزء األكبر من جهد وفكر وعلم األستاذ للمضاٌا المباشرة التً ٌحتاج المجتمع إلٌها .

  المسندة إلٌه فً النهوض بشبون الجامعة بصدر رحب  والمٌام بها بإخبلص وإتمان، وأال تمبل المهام

 تعوله الصعوبات أو المشكبلت عن تنفٌذ ما ٌسند إلٌه من مهام .

  عدم المبالؽة فً تمدٌر المردود المادي لعمله بدون مسوغ، فالتمدٌر  العادل هو المتولع من أستاذ

 سعار الكتب وهً لضٌة شابكة،الجامعة، وٌتصل بذلن تمدٌر أ

  على األستاذ أن ٌحافظ على المال العام بكل وسٌلة ٌراها مناسبة سواء  فٌما ٌستخدمه من معدات

ومستلزمات، أو فً استخدام ولته، أو فً إبداء الرأي واالشتران فً اللجان )مثل لجنة فحص 

رحه ٌموم بذلن بما ٌحمك العروض الممدمة لتجهٌز معمل( وحٌن ٌطلب منه توصٌؾ عمل سٌتم ط

 الحفاظ على المال العام .

  االلتزام باللوابح والموانٌن والنظم وكل ما ٌشرع من لواعد، وإذا لم ٌرق  له نظام أو لاعدة ٌتخذ

 اإلجراء المانونً لبلعتراض أو لمحاولة التعدٌل .

  . التصدي لخدمة المجتمع كلما كان ذلن فً استطاعته 

  كلما كان ذلن فً استطاعته .التصدي لمضاٌا الرأي 

  ،أن ٌمٌم عبللاته مع زمبلبه ورؤسابه ومرءوسٌه على اإلحترام المتبادل  والحرص على الصالح العام

 وان ٌتجنب المجامبلت التً تهدد الصالح العام .

  إذا تولى منصبا  إدارٌا  درب نفسه أو رحب بالتدرٌب المتاح لٌموم بعمله  على أكمل وجه فً حدود

 لدراته .

 األخالق فى القانون الحالى للجامعات المصرية

الموانٌن تتضمن لواعد تحكم كل العمل الجامعى بجمٌع جوانبه، ومن بٌن هذه المواعد سنجد عددا من 

 المبادئ/المواعد العامة التى تخص الجانب األخبللى. 

 أخبللٌات المهنة:ولانون تنظٌم الجامعات الحالى ٌتضمن عددا من النصوص الهامة بشأن 

  ( على أنه على أعضاء هٌبة التدرٌس التمسن  بالتمالٌد والمٌم األصٌلة والعمل  ٧6تنص المادة : )

على بثها فً نفوس الطبلب، وعلٌهم ترسٌخ وتدعٌم االتصال المباشر بالطبلب، ورعاٌة شبونهم 

 ر.االجتماعٌة والفنٌة والثمافٌة والرٌاضٌة من خبلل الرٌادة ونظم األس

  ( على أنه ال ٌجوز ألعضاء هٌبة التدرٌس إعطاء دروس خصوصٌة بممابل أو  ٤٠٣تنص المادة :)

 بؽٌر ممابل.

  ( على أنه ال ٌجوز ألعضاء هٌبة التدرٌس أن  ٌشتؽلوا بالتجارة أو أن ٌشتركوا  ٤٠١تنص المادة :)

مل ال ٌتفك وكرامة هذه فً إدارة عمل تجاري أو مالً أو صناعً أو أن ٌجمعوا بٌن وظٌفتهم وأي ع

الوظٌفة. ولربٌس الجامعة أن ٌمرر منع عضو هٌبة التدرٌس من مباشرة أي عمل ٌرى أن المٌام به 

 ٌتعارض مع واجبات الوظٌفة وحسن أدابها.

  ( على أن كل فعل ٌزري الشرؾ وٌمس النزاهه  ٌوجب عزل عضو هٌبة  ٤٤٠تنص المادة :)

م الشرؾ والنزاهة ٌحتاج للتحدٌد من خبلل لواعد واضحة التدرٌس من وظٌفته. والشن أن مفهو

  ولاطعة.



 حقوق الملكية الفكرية

 الملكٌة الفكرٌة: هى حك إمتبلن شخص ما العمال الفكر اإلبداعٌة التى ٌموم بتألٌفها أو انتاجها.

 ٨00٨لسنة  ٢٨قانون حماية الملكية الفكرية المصرى رقم 

 المانون حموق المؤلفٌن على مصنفاتهم:: تتمتع بحماٌة هذا ٤١٠مادة 

 . الكتب والكتٌبات والمماالت والنشرات وؼٌرها من المصنفات المكتوبة.٤

 . برامج الحاسب اآللً.٨

 . لواعد البٌانات.٣

 . المحاضرات.١

 . المصنفات السمعٌة والبصرٌة.5

 وتشمل الحماٌة عنوان المصنؾ إذا كان مبتكرا.

 عد نشر مصنفه أن ٌمنع الؽٌر من المٌام بدون إذنه باى من األعمال اآلتٌة::  ٌكون للمؤلؾ ب٤٩٤مادة 

 . نسخ أو تصوٌر كل أو جزء جوهرى لمصنؾ أو لاعدة بٌانات أو برامج حاسب آلى.٤

. نسخ أجزاء لصٌرة من المصنؾ فً صورة مكتوبة أو مسجلة تسجٌبل سمعٌا أو بصرٌا وذلن ألؼراض ٨

شرح وبشرط أن ٌكون النسخ فً الحدود المعمولة واال ٌتجاوز الؽرض منه، وأن التدرٌس بهدؾ اإلٌضاح أو ال

 ٌذكر اسم المؤلؾ وعنوان المصنؾ.

. نسخ ممال أو مصنؾ لصٌر أو مستخرج من مصنؾ إذا كان ذلن ضرورٌا ألؼراض التدرٌس فً منشات ٣

 تعلٌمٌة وذلن بالشرطٌن االتٌٌن:

 له ؼٌر متصله.أن ٌكون النسخ لمرة واحدة فً أولات منفص 

 .أن ٌشار إلى اسم المؤلؾ وعنوان المصنؾ على كل نسخة 

بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة   -. تصوٌر نسخة وحٌدة من المصنؾ بواسطة المكتبات التً ال تستهدؾ الربح١

 وذلن فً أي من الحالتٌن االتٌتٌن:

  أو بحث على أن ٌتم ذلن أن ٌكون الؽرض من النسخ تلبٌة طلب شخص طبٌعً الستخدامها فً دراسة

 لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.

  أن ٌكون النسخ بهدؾ المحافظة على النسخة األصلٌة أو لتحل النسخة محل نسخة فمدت أو تلفت أو

 اصبحت ؼٌر صالحة لبلستخدام وٌتحٌل الحصول على بدٌل لها بشروط معمولة.


