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  المیثاق االخالقي
o تعریف: 

المیث���اق االخالق���ي مجموع���ة م���ن التوجھ���ات االخالقی���ة والمع���اییرالمتفق علیھ���ا ب���ین 
أعضاء ھیئة التدریس و تحك�م ممارس�ات العم�ل بالكلی�ة ولیس�ت أحك�ام وبن�ود نظامی�ة 

 .التشریعات تمارس بقوة القانون

o تمھید: 
بقیمة وكرامة اإلنسان واألھمی�ة یؤكد أعضاء ھیئة التدریس والھیئات المعاونة إیمانھم 

القص����وى للبح����ث ع����ن الحقیق����ة وااللت����زام ب����التمیز ف����ي االداء وممارس����ة المب����ادئ 
الدیمقراطی���ة ، واالص���رار عل���ى حمای���ة حری���ة التعل���یم وض���مان المس���اواه التعلیمی���ة 

والتعھد بقبول المسئولیة واالعت�راف بحجمھ�ا وااللتص�اق .والفرص المتساویة للجمیع 
ثقة زمالئھم واالدارة والط�الب ألخالقیة العالیة والرغبة في إحترام وكسب بالمعاییر ا

وأعض��اء المجتم��ع الم��دني وض��مان التطل��ع ال��دائم للتق��دم ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة وتق��دیم 
مع���اییر وقواع���د یمك���ن بواس���طتھا الحك���م عل���ى الس���لوكیات والممارس���ات المختلف���ة 

الت��ى تص��در م��ن الملت��زمین بھ��ذا  لألعض��اء والتعام��ل معھ��ا بحس��م وع��الج المخالف��ات
  .المیثاق األخالقي

  
یھ��دف المیث��اق إل��ي أن یح��دد ك��ل عض��و ھیئ��ة ت��دریس الس��مات األساس��یة الت��ي یتبعھ��ا 
لتطبی��ق المیث��اق األخالق��ي وأن یحت��رم الحق��وق والخصوص��یة والكرام��ة والحساس��یة 

ن ورفاھی�ة والثقة واالعتبار للمجتم�ع التعلیم�ي والبحث�ي ال�ذى ینتم�ي إلی�ھ م�ن أج�ل أم�
  .الجمیع وضمان النتائج بطریقة تتفق والمعاییر الموضوعیة

 

o المبادئ األساسیة التى تحكم المیثاق: 
 

 :العدل .1
الق��رارات واإلج��راءات الت��ى الب��د وأن تك��ون  ف��ي العالق��ات م��ع اآلخ��رین وف��ي إتخ��اذ 

ی�یم متوازنة ومنضبطة وینشأ عن ھذا المبدأ الممارسات ف�ي التعیین�ات والترقی�ات والتق
  .الموضوعي لألعضاء والھیئات المعاونة والطالب والعاملین

   
 :األمانة .2

أن تكون ممارسة إدارة العملیة التعلیمیة أمینة ومن خالل خلق مح�یط آم�ن یعم�ل عل�ى 
تعمیق الشعور بالراحة لألعضاء والع�املین وف�ي التعام�ل ب�ین أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس 

  .ممارسات المختلفة للجمیعوالعاملین والطالب ومحاسبة ومراجعة ال
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 :االحترام .3

یجب أن یقدم اعلى درج�ة م�ن احت�رام اآلخ�رین وتب�ادل الثق�ة وحمای�ة حری�ة اآلخ�رین 
وآرائھ��م وبن��اءا عل��ي ھ��ذا المب��دأ ی��تم إحت��رام الخصوص��یة والس��ریة ألعض��اء ھیئ��ة 

  .التدریس والعاملین والطالب
 

 :المساواة وعدم التمییز .4
تمییز ب�ین أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس أو الع�املین أو البحث�ین أو التعامل بالمساواة وعدم ال

الطالب بن�اءا عل�ى الج�نس أو الن�وع أو المرك�ز االجتم�اعى أو الوض�ع االجتم�اعى أو 
وأن یك�ون التعام�ل خالی�اً م�ن ك�ل أن�واع ،الثقة أو الدین أو االصول العرقیة أو االعاقة 

  .التحرش
 

 :الثقة .5
ن كل وسائل التھدید وخلق جو تعلیمى آمن خ�ال خلق جو صحى في الكلیة بالتخلص م

  .من االستغالل الوظیفى أو المھني
 

 :التكامل المھني .6
أن ی��دافع الجمی��ع ع��ن ك��ل م��اھو مفی��د وص��الح وزي منفع��ة ألعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 
والطالب وتدعیم رسالة الكلیة وأھدافھا وتفادي تضارب المص�الح واحت�رام اس�تقاللیة 

  .العلمياآلخرین وتدعیم البحث 
 

 :احترام السریة والخصوصیة .7
م��ا یت��وافر ل��دى األعض��اء م��ن معلوم��ات خاص��ة ع��ن ال��زمالء أو الع��املین أو الط��الب 
الیعرض إال علي األشخاص المرخص لھم بذلك واحت�رام س�ریة المعلوم�ات الت�ي ی�تم 
التوصل إلیھا وال تستخدم ھذه المعلومات في اإلساءة لآلخرین اال ما قد یتطلبھ الوعي 
والض��میر لإلب��الغ ع��ن المخالف��ات الت��ي تلح��ق الض��رر بالعملی��ة التعلیمی��ة والمص��لحة 

  .العامة
 

o الممارسات: 
  :االلتزام نحو الطالب

مساعدة الطالب علي أن یتحققوا من قدراتھم الكامنة لیصبحوا أعض�اء  .1
 .فاعلین وزي قیمة في المجتمع
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قیق��ة تحفی��ز وتش��جیع الط��الب عل��ى البح��ث الءوب ع��ن المعرف��ة والح .2
واإلط��الع وام��تالك المعلوم��ات وتقییمھ��ا والتفكی��ر العمی��ق فیھ��ا لتحقی��ق 

 .األھداف المرجوة وتقدیم آرائھم بحریة وشجاعة
  

عدم الضغط علي الطالب دون مب�رر لیتص�رفوا بإس�تقاللیة وأم�ن دون  .3
خ��وف م��ن أج��ل المعرف��ة وال��تعلم وتقب��ل أس��ئلتھم ب��روح حس��نة وبن��اءة 

 وھادفھ
  

منافذ المعرفة منھم الثبات وجھات النظ�ر المختلف�ة عدم إنكار أو حجب  .4
 .عن رأى االستاذ واالستقاللیة في التعلم من المصادر المختلفة

  
ع��دم التعم��د بإحب��اط أو تش��ویھ أو ض��غط أو كب��ت أو أھم��ال أو تھم��یش  .5

الموض���وعات المھم���ة لتق���دم الط���الب وح���ثھم عل���ي المعرف���ة م���ن ك���ل 
 .مصادرھا

  
ن الظ�روف الض�ارة والمح�یط الض�اغط بذل كل جھد لحمایة الطالب م� .6

 .أو الفاسد
  

عدم التسبب في فقدان احترام الطالب أو التنكی�ل بھ�م أو تس�فیھ آراءھ�م  .7
وحت��ى ف��ي ح��االت االس��ئلة الت��ى تظھ��ر ع��دم تفھ��م الطال��ب لموض��وع 

 .السؤال
  

االلت��زام بع��د التمیی��ز والمس��اواه المنص��وص علیھ��ا ف��ي المب��ادئ وع��دم  .8
ام إل���ى أي برن���امج أو نش���اط علم���ي حرم���ان أي طال���ب م���ن االنض���م

 أوترفیھى أو إجتماعى أو حرمانھ من الممیزات التى تمنح لآلخرین
  

أال یستغل عض�و ھیئ�ة الت�دریس وض�عھ ال�وظیفي ف�ي إس�تغالل عالقت�ھ  .9
 .بالطالب بالحصول علي إمتیازات شخصیة أو منفعیة أو تحرشیة

  
ی��ة إال أل یحج��ب ع��ن الط��الب أى معلوم��ات مھنی��ة أو علمی��ة أو بحث .10

 فیما نص علیھ القانون
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أن یس���اعد الط���الب ویش���جعھم عل���ي إكتس���اب المعرف���ة والخب���رات  .11
والمھ���ارات والمعلوم���ات وال���تعلم المس���تمر وإب���راز ملك���اتھم لیكون���وا 

 .منتمین ومبرزین ومبدعین في المجتمع
  

أن یب���ذل قص���اري جھ���ده ف���ي تقی���یم وبموض���وعیة أفك���ار وإجاب���ات  .12
 .وبحكم عادلالطالب بدون تحیز وبموضوعیة 

  
أن یق��دم األفك��ار للط��الب ب��دون إرتباط��ات مس��بقة تص��طدم ب��العلم أو  .13

الق��یم أو األخ��الق أو المعرف��ة أو البح��ث وبعق��ل مفت��وح یتن��اقش معھ��م 
 .ویشجعھم علي التفكیر النقدي والخالق

  
أن یس��اعد الط��الب عل��ى اكتس��اب خب��رة التخط��یط والخب��رات العلمی��ة  .14

 .دمة تبرز القدرات الكامنة لدیھملیصلوا الى مرحلة أكادیمیة متق
  

أن ی��دعم الط��الب ف��ي الحص��ول عل��ى المعرف��ة دون ت��دخل أو ف��رض  .15
رأي عل��یھم وإقام��ة ح��وارات مفتوح��ة معھ��م ف��ي مختل��ف الموض��وعات 

 .العلمیة
  

أن یحت����رم الط����الب ال����ذین یق����دمون آراء مخالف����ة أونق����د بن����اء أو  .16
 .موضوعي دون زجر أونھي

  
 .أو مصادر معرفة محددة أال یفرض على الطالب مؤلفاتھ .17

  
أن یعل���م الط���الب التفكی���ر النق���دي وبعم���ق مفھ���وم ال���تعلم المس���تمر  .18

 .واكتساب الخبرات التكنولوجیة
  

وحیادیة وض�میر فع�ال م�ع زمالئ�ھ ش�كاوى الط�الب أن یبحث بجدیة  .19
والبح���ث ف���ي أس���بابھا وط���رق تجنبھ���ا والحل���ول لھ���ا دون اض���طھاد أو 

 .إحداث ضرر للشاكي
 

o مھنة التدریس والكلیة االلتزامات نحو: 
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إن مھنة التدریس تتمتع باحترام وثقة من المجتمع مم�ا یلق�ي أعب�اء عل�ي أعض�اء ھیئ�ة 
الت��دریس تتطل��ب أعل��ى درج��ة م��ن المثالی��ة فی��أداء المھن��ة وبدرج��ة عالی��ة م��ن النوعی��ة 

  :والجودة وبخصائص متمیزة على النحو التالى
  

رات والمتغی���رات أن یك���ون ملم���ا ومطلع���ا عل���ى المعلوم���ات والتط���و .1
 .الحدیثة لتأكید منافستھ واحتاللھ الصدارة في مجالھ

 
إكتس��اب خب��رات تعلیمی��ة وتربوی��ة وبحثی��ة ومعرفی��ة وتكنولوجی��ة تزی��د  .2

 .من قدراتھ التنافسیة
  

إتباع المبادئ االخالقیة المنصوص علیھا في المیث�اق والمحافظ�ة عل�ى  .3
االخ�رین ووجھ�ات أعلى معاییر في التصرفات المھنیة واحترام حقوق 

 .النظر المخالفة
  

أن یقاوم الضغوط الشخصیة والمھنیة واالجتماعی�ة والمالی�ة والسیاس�یة  .4
في التأثیر عل�ى المع�اییر األخالقی�ة بم�ا تتض�منھ م�ن ت�أثیرات س�لبیة أو 

 .غیر سویة والحصول من جراء ذلك على مكاسب أو منافع شخصیة
  

 .مواقف أخالقیة محیرة أن یبحث عن االرشاد والحلول حیثما تواجھھ .5
  

أن یب���ذل قص���ارى جھ���ده ف���ي تق���دیم الخ���دمات لألف���راد والمؤسس���ات  .6
 .والمجتمع متي كان ذلك مطلوباً بطریقة سویة وشرعیة

  
ب�البرامج التعلیمی�ة أن یعمل وبإستمرار عل�ى تط�ویر التعل�یم واالع�تالء  .7

 واقتراح السیاسات التى من شأنھا تقدیم خدمة متمیزة وتقی�یم ع�ادل وأن
 .یستمر بالتزام في تطویر األدوات والمصادر وطرق التعلیم

  
أال یقب��ل الھ��دایا الت��ى تعط��ى بغ��رض الت��أثیر عل��ى وظیفت��ھ ف��ي الحك��م  .8

 .والتقییم للطالب والتى تؤثر على قراره
  

 .أال یتعاطى أجراً عن ممارسة وظیفتھ التعلیمیة خارج المنافذ الشرعیة .9
  

الق�درة التنافس�یة والم�ؤھالت  أال یقدم معلومات خاطئة أو مضللھ عن .10
في الموضوعات التى توك�ل الی�ھ الحك�م علیھ�ا وال یس�اعد ف�ى قب�ول أو 
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تق��دیم ش��خص دون المس��توى الح��تالل موق��ع تدریس��ى وال یحج��ب أى 
 .معلومات تفید في التقییم أو تقدیر المتقدم

  
أن یمتن��ع ع��ن اقام��ة عالق��ات شخص��یة م��ع طالب��ھ مت��ي كان��ت ھ��ذه  .11

الق��رار المھن��ى وال یقب��ل الھ��دایا إال الرمزی��ة منھ��ا  العالق��ات ت��ؤثر عل��ى
 .وبشفافیة وعلنیة

  
أن یق��دم المعلوم��ات والتوجیھ��ات واالف��ادات لتس��ھیل مھم��ة الط��الب  .12

 .   والكتساب المھارات والصفات والطرق العلمیة الجدیدة
  

أن یظل ملتزماً بالقوانین والتط�ورات الخاص�ة منھ�ا الت�ى ت�وثر عل�ى  .13
 .ةالعملیة التعلیمی

  
 .أن یمثل بدقة المؤسسة التى یعمل بھا وقدراتھا ونظامھا .14

  
ع��دم إخف��اء اى معلوم��ات تخ��ص المخ��الفین ع��ن الجھ��ات اإلداری��ة  .15

وإب���الغ أى مخالف���ة م���ن ش���أنھا االض���رار بمص���لحة الكلی���ة وإب���راز 
 .المخالفات ووضعھا في بؤرة االھتمام للتخلص منھا

  
م استخدام المعلومات المتاحة لالغراض الشخصیة أو المنفعی�ة أو عد .16

السیاس����یة أو اإلعالمی����ة أو التج����اریو أو التش����ھیر إال فیم����ا یخ����تص 
 .بالمخالفین

  
توجیھھ وقبول التقییم والنقد الموضوعى وتصحیح االخطاء وأحت�رام  .17

 .آراء الزمالء والطالب في آرائھم
  

 .كلیةالتفرقة بین الرأى الشخصي ورأى ال .18
  

أن یلم بصورة جیدة بسیاسة الكلیة والب�رامج وآلی�ة االلتح�اق والتكلف�ة  .19
وأعض����اء ھیئ����ة الت����دریس وف����رص الخ����ریجین للعم����ل والمعلوم����ات 

 .االحصائیة السلیمة
  

احترام الملكیة الفكریة وعدم اس�تخدام م�ا ورد ب�المراجع دون إذن أو  .20
واالش�ارة تصریح واالعت�راف ب�الجزء المنق�ول م�ن المؤلف�ات اآلخ�رى 

 .واالشادة بھذه المراجع
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ع�دم س��رقة أى مؤل�ف علم��ي أو اس��تخدامة بطریق�ة غی��ر ص��حیحة أو  .21

 .استخدام الغش أو التدلیس في النشر
  

أن یمتن��ع ع��ن أي تص��رفات أو نش��اط غی��ر أخالق��ي یخ��الف المواثی��ق  .22
 .والممارسات األخالقیة

  
یتف����اوض وب����احترام م����ع االدارة والط����الب وص����انعي السیاس����ات  .23

شرعین لخلق القواعد والنظم والقوانین والبرامج والتشریعات التى والم
تتف��ق م��ع المب��ادئ االخالقی��ة ف��ي التعل��یم وال��تعلم وأن یحت��رم الق��وانین 

 .والقواعد الجامعیة
  

أن یطل��ب معلوم��ات مس��ترجعة م��ن زمالئ��ھ وطالب��ھ ع��ن المق��ررات  .24
والق��وة وتص��حیح المس��ار الت��ى یق��وم بتدریس��ھا وبخح��ث نق��اط الض��عف 

یبحث مع االدارة والط�الب م�ا ھ�و ف�ي ص�الح ومنفع�ة الكلی�ة والتعل�یم و
 .وتشجیع الطالب على آرائھم بوضوح

  
أن یظ��ل واع��ي الض��میر وینف��ذ م��ا ھ��و ف��ي ص��الح المھن��ة واالنس��انیة  .25

 .ویراجع باستمرار المیثاق األخالقي وتطویره
  

 

o االلتزام نحو زمالئھ أعضاء ھیئة التدریس والھیئات المعاونة: 
 

 .یسھم ویحمي الحقوق المدنیة واالنسانیة لھم أن .1
 
 .أال یمارس أي نوع من التمییز المنصوص علیھ في المبادئ .2

  
 .أال یستخدم اسلوب التخویف بإثارة المؤسسات الحكومیة تجاه اآلخرین .3

  
أن یحیط بالسریة وبقدر من الثقة واالعتبار ما یعرفة عن زمالئھ وأال یس�مح  .4

خ��رین إال م��ا یطل��ب من��ھ بص��فة رس��میة لتص��حیح بتب��ادل المعلوم��ات ع��ن اآل
 .المسار االخالقي

  
 .اؤل بشفافیة وبتوزان ومھنیةأن یستجیب للتس .5
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 .أن یكون متسامحاً ومتقبالً النقد البناء وتصرفات اآلخرین وقیمھم .6

  
أن یشجع ویدعم زمالئ�ھ المش�اركین مع�ھ ف�ي تط�ویر مھن�ة التعل�یم ویعت�رف  .7

 .بقدراتھم
  

 .ر اآلخرین واختالف توجھاتھمأن یحترم وجھات نظ .8
  

 .أن یمتنع عن توجیھ النقد واللوم الشخصي أو الغیر عادل أو المتحیز .9
  

أال یستخدم مكانھ ومكانتھ والتسھیالت الممنوحة لھ مكتبی�اً وبحثی�اً ووظیفی�اً  .10
 .في ممارسة أعمالھ الشخصیة أو المنفعیة

  
 .أن یلتزم بالمیثاق االخالقي وتعدیالتھ ومسئولیاتھ .11

  
 .أن یحترم قدرات اآلخرین ویعترف بھا .12

  
أال یتل��ف أو یفح��ص ملف��ات اآلخ��رین دون تص��رح أو إذ ن م��ن الس��لطات  .13

 .المختصة
  

أال یس���تغل وظیفت���ھ كمش���رف ف���ي اس���تغالل الب���احثین وأن یم���ارس مھن���ة  .14
 .اإلشراف بصورة مرضیة وبضمیر

  
كامن�ة أن یختار الباحثین من بین المتقدمین بناء عل�ى المنافس�ة والق�درات ال .15

 .ودون تمییز
  

 

o االلتزام تجاه البحث العلمي والملكیة الفكریة: 
  

البحث العلمي ھو مكون أساسي في وظیفة أعضاء ھیئة الت�دریس بالكلی�ة ویس�اھم ف�ي 
والجی�د ویج�ب عل�ى الب�احثین المحافظ�ة تطویر امكاناتھم وقدراتھم ف�ي ال�تعلم المتمی�ز 

  :ة تتفق مععلى الثقة واالعتبار وتقدیم نتائجھم بطریق
  

 .أن یمارس االبحاث بطریقة ال تخرب باالبحاث المستقبلیة .1



  
        

  
  جامعة سوھاج 

  كلیة الطب البشرى
  خالقیات البحوث الطبیةلجنة ا

 

 
أن الیق���دم نت���ائج خاطئ���ة أو مفبرك���ة أو غی���ر س���لیمة أو دالئ���ل أو نت���ائج أو  .2

 .استنباطات أو تعلیقات مضللة
  

أن یتمتع باالمانة وتقدیم اآلراء المھنیة السلیمة للجھ�ات الحكومی�ة والمجتم�ع  .3
 .دون االضرار بھا

  
قدم ما یحصل علیھ من نتائج أبحاث بمعامل الكلیة الي الجھات المسئولة أن ی .4

وأن یمتنع ع�ن االحتف�اظ بأس�رار أو رس�ائل تكنولوجی�ة أو معرفی�ة أو ط�رق 
 .أبحاث جدیدة عن المجتمع العلمي أو یختص بھا جماعات دون اآلخرى

  
 .أن یقدم نتائجھ بطرق مباشرة وغیر ملتویھ ودون تحفظ .5

  
ن��وع م��ن أن��واع التمیی��ز أو التح��رش المنص��وص علیھ��ا ف��ي  أال یم��ارس أي .6

 .المبادئ وذلك عند اختیار المعاونین لھ
  

في حالة تعارض المص�الح أو الخالف�ات تقییم أبحاث اآلخریین أن یمتنع عن  .7
 .تعویق التتفق مع الثقة والضمیر واالمانة الشخصیة أو استعمال وسائل

  
 .ل على المعلوماتأن یمتنع عن استخدام الخداع في الحصو .8

  
 .أال یستخد المعلومات في االبتزاز أو التھدید أو الضرر .9

  
أن یتعامل بأمانة و إخالص مع المش�اركین اآلخ�رین ف�ي البح�ث والجھ�ات  .10

 .الممولة
  

عن��د اس��تخدام متط��وعین ف��ي البح��ث فیج��ب اطالعھ��م عل��ى نوعی��ة البح��ث  .11
لمع�اییر االخالقی�ة والمخاطر والنتائج المرتقبة والفوائد واالض�رار وتطبی�ق ا

 .المنصوص علیھا في شأن إستخدام المتطوعین
  

أن یح��تفظ بس��ریة المعلوم��ات الت��ى یحص��ل علیھ��ا ع��ن المتط��وعین وع��دم  .12
 .االفصاح عن أسمائھم

  
أن یتمت��ع محك��م االبح��اث بق��درة عالی��ة م��ن المعلوم��ات النظری��ة والعلمی��ة  .13

 .كتبي للبحثالنھج الموالتأكد من المرجعیات وبقدرة عالیة علي تصحیح 
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  كلیة الطب البشرى
  خالقیات البحوث الطبیةلجنة ا

 

  
أن یتمیز محكم البحث بالعدالة ف�ي التقی�یم وعل�ي أس�اس م�ن األفض�لیة ب�ین  .14

 .المتنافسین حین أختیار احدھم لوظیفة
  

أن یتم اختیار المحكمین بطریقة عشوائیة یتطلب فیھا مالئمة المحك�م لن�وع  .15
البح��ث وخبرت��ھ ف��ي ھ��ذه النوعی��ة م��ن االبح��اث وأن یك��ون ذا ق��درة عالی��ة 

 .وكفاءة
  

البح��اث الت��ي ت��تم بعق��ود ھ��ي مل��ك للباح��ث أال إذا ن��ص اتف��اق مكت��وب م��ن ا .16
 .الجھھ الممولة على غیر ذلك

  
للمؤل��ف ح��ق النش��ر دون ح��ذف أو إض��افة م��ن جھ��ة النش��ر وی��تم وض��ع  .17

االس��ماء بن��اءاً عل��ى مس��اھمة ك��ل باح��ث وبترتی��ب ق��درتھم عل��ى المس��اھمة 
 .وللجمیع الحق في وضع أسمائھم

  
العمال الفنیة المكتبیة ال تدخل ضمن التفكی�ر الخ�الق أعمال السكرتاریة وا .18

 .أو الملكیة الفكریة
  

مس��ئولیة تام��ة ع��ن المؤل��ف ولھ��م حق��وق الملكی��ة  یعتب��ر الم��ؤلفین مس��ئولین .19
 .الفردیة طبقاً الولویات األسماء

  
لیس من ح�ق م�ن ھ�م ف�ي مواق�ع الس�لطة وض�ع أس�مائھم أو أي حق�وق ف�ي  .20

 .ھامة فعالة في البحثالملكیة الفكریة ما لم یساھم مس
  

ال تخضع الرس�ائل العلمی�ة للمع�اییر الس�ابقة الم�ذكورة نظ�راًالختالف دور  .21
 .المشرف والباحث في الملكیة الفكریة

  
حق����وق التوزی����ع واالنت����اج والملكی����ة الفكری����ة ال تتع����ارض م����ع الحری����ة  .22

 .االكادیمیة وتوافر المعلومات لآلخرین
  

أو اختراع��ات ف��ي الملكی��ة الفكری��ة للكلی��ة الح��ق فیم��ا ین��تج م��ن اكتش��افات  .23
 .المنصوص علیھا سابقاً 
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  خالقیات البحوث الطبیةلجنة ا

 

االفراد الذین ساھموا في االبح�اث لھ�م حق�وق الربحی�ة م�ن بی�ع أوإنت�اج أو  .24
نشر أو توزیع أو نتائج تطبیقیة وال یحق للمسئولین في السلطة المشاركة في 

 .ھذه االرباح
  

ت��اج الملكی��ة ال یمن��ع أي عض��و ھیئ��ة ت��دریس م��ن ح��ق الت��ألیف والتمت��ع بإن .25
الفكری��ة الخاص��ة ب��ھ بش��رط أن یق��دم نس��خاً مجانی��ة لمكتب��ة الكلی��ة وال یج��وز 

 .إجبار الطالب علي شراء مؤلفاتھ
 

o االلتزام تجاه تعلم أخالقیات ممارسة مھنة الطب: 
  

متمی�زاً لطالبھ�م ال�ذین حیث أن أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس بكلی�ة الص�یدلھ یق�دمون تعلیم�اً 
فم�ن الض�روري التركی�ز عل�ي تعل�یم  –ل ص�ادلة مھنی�ین سوف یصبحون ف�ي المس�تقب

  :ھؤالء الطالب أخالقیات ممارسة ھذه المھنة على النحو التالي
  

 .احترام العالقة بین الصیدلي والمریض .1
 

 .تحسین الخدمة والرعایة الصحیة واالھتمام بالمریض .2
 

 .احترام السریة واالستقاللیة للمریض .3
  

 .لتعلیم المستمر والكفاءة المھنیةالمحافظة علي تطویر المھنة وا .4
  

احترام قیم وقدرات زمالءھم في المھنة وك�ذلك أعض�اء فری�ق الرعای�ة  .5
 .الصحیة

  

 .غرس مفھوم دور الصیدلي في خدمة المجتمع واحتیاجاتھ .6
  

أال یمتن��ع ع��ن تق��دیم الخدم��ة والبح��ث ع��ن الع��دل ف��ي توزی��ع مص��ادر  .7
 .الرعایة الصحیة
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  Core Values  القیم الجوھریة

 االحترام.  • Respect. 

 التنوع.  • Diversity. 

 الحریة األكادیمیة والبحثیة  • Academic and research freedom 

  التركیز على البحث واالستكشاف

  .المستمر

• Focus on research and continuous 

exploration. 

 المبادرة واإلبداع.  • Initiative and creativity. 

 لتزام واضح ومستمرااللتزام واال.  • Commitment and commitment is clear 

and continuous. 

 العدل والمساواة والحیاد.  Justice, equality and impartiality. 

 الشراكة والتعاون.  • Partnership and cooperation. 

  األمانة والتكامل الشخصي

  .والمؤسسي

• Secretariat and personal and 

institutional integration. 

  االستدامة التي تضمن االستقالل

  .المؤسسي

• Sustainability that ensures institutional 

independence. 

 الحوكمة. • Governance. 

  
  

  رئیس لجنة                                                                    
  المصداقیة واالخالق

  /د.أ
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