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 مقدمة:

ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة ، ومتطلباً أساسياً لتنظيم المجتمع  تعتبر األخالق 

والجامعة على وجه الخصوص كمؤسسة ذات دور  , وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب واستقراره ،

األخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضاً في سياساتها  ي وتربوي مسئولة عن نشرتعليمي وتنوير

الجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء ، ومسئولة أيضاً عن تنمية  . وفي كل ما تدعو إليه

بها  األخالقية التي تلتزم أن تفرغ الجامعة مجموعة المعايير و عليها . الخلقي بين الطالب االلتزام

المعايير ويكون مرجعاً ومرشداً لهم جميعاً وأساساً  وتلزم بها العاملين في ميثاق مكتوب يتضمن تلك

الجامعي بجميع جوانبه ، ومن  فالقوانين تتضمن قواعد تحكم كل العمل. لتقييم سلوكهم أو لمحاسبتهم

أما الميثاق . انب األخالقيالعامة التي تخص الج بين هذه القواعد سنجد عدداً من المبادئ / القواعد

تفصيالً من مجموعة المبادئ والقواعد التي يتضمنها القانون . انه  األخالقي فهو أوسع مدى واكثر

يتطرق إليها النص القانوني شريطة  تطبيقاتها وداللتها ، ويضيف إليها أموراً لم  يبنى عليها ، ويفصل

 . التعارض معه عدم

 

أساساً ببناء البشر و تحسين ظروف االنسان ، فانها تكون منظمة  معنية لما كانت الجامعة    

تحرص  بالضرورة ، ألنها تعنى بالبناء العلمى و الخـــــــلقى للطالب ، و عليها بالتالى أن أخالقية

انفصال بين تحقيق رسالة  على تنمية بيئة أخالقية فى التنظيم و إال عجزت عن النهوض برسالتها ، فال

بأن الجامعة نجحت فى تخـــــريج  بين التزامها باألخالق، و ال يتصور منطقياً الزعم الجامعة و

 . سلوكيات أعضائها غير متمشية مع األخالق الكـــــوادر و اجراء البحوث فى حين أن سلوكياتها و
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فال يتصور  .و أفعالهم فأساتذة الجامعة يجب أن يدركوا تماماً المترتبات األخالقية لسياساتهم          

اللوائح  أن ينفصل الشخص عن خلقه عندما يطلب منه التصرف الحر ، و قد نلتزم بالقواعد و منطقياً 

لهذه القواعد و اللوائح . هذا  و لكن هذا االلتزام يتأثر بعمــــــــــق و صالبة االقتناع باألساس الخلقى

يطلب فيها التصرف دون أن يكون هناك  قف التىمن جهة ، و من جهة أخرى فإن هناك عشرات الموا

 االلتزام الخلقى ضرورياً. حكم واضح فى القواعد و اللوائح . من هنا كان

 

فى تحسين المجتمع ككل ، فتتراجع الممارسات الظالمة ، و تتوافر  االهتمام باألخالق يسهم         

 كفاءة ، و تستخدم الموارد المحدودة فيما هو و تنفذ األعمال بواسطة األعلى  , للناس الفرص المتكافئة

األساتذة بالثقة بالنفس ، و الثقة فى  أكـــثر نفعـــــــــاً.  ادارة أخالقيات العمل بكفاءة تشعر العاملين و

 يعنى ذلك أن سلوك األستاذ سيكون النموذج الذى يقيس الطالب سلوكهم عليه ، و بالتالى العمل. و

 ية اضافية فى المجتمع فى مسألة االلتزام األخالقى . يتحمل األستاذ مسئول

 رئيسيين: تستمد المعايير األخالقية من مصدرين

 .السماوية القيم االنسانية األساسية المنبثقة من الديانات •

  .مصدر الثقافة السائدة في المجتمع •
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 الجامعى المسئولية األخالقية لألستاذ

و يتضمن رسالة خلقية ، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ،  ألستاذ الجامعىاأن كل ما يفعله        

منه أن يعاون في التنشئة  في موقع خاص للغاية بالنسبة لطالبه وبالنسبة للمجتمع ، حيث يتوقع هو

بالخلق القويم في سلوكه ليس فقط الن هذا  الخلقية السليمة للطالب ، إضافة إلى أن يتحلي هو نفسه

 .يؤثر في سلوك المحيطين به ، وإنما أيضاً ألنه النموذج الذي واجبه

 : مسئولية األستاذ في األخالق تقع في بعدين

الرسمية وغير الرسمية المنبثقة من  واجبه في أن يكون ملتزماً في سلوكه بالمعايير األخالقية .1

 .األديان والثقافة السائدة والمجتمع

والخلقي نمواً  البه وتهيئة الظروف لنموهم المعرفيواجبه في أن يسهم بجدية في تربية ط .2

  صحيحاً 

نفس الوقت ، فكل ما يفعله األستاذ هو  وغني عن البيان أن سلوك األستاذ ينعكس علي البعدين في

 لطالبه التزام خلقي وهو نموذج يسهم في التكوين الخلقي

 

 :أخالقيات المهنة في التدريس

 : األستاذ الجامعي في القيام بمهام التدريس بما يلي زمالمسئوليات األساسية يجب أن يلت 

 . التي يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها التأكد من إتقان المادة •

لمادته مع اإلحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها ليكون متمكناً من  التحضير الجيد •

 .فضل وجهلى أعالذي يؤهله لتدريسها  المادة بالقدر

الرسمية في تحديد المستوى العلمي للمادة التي  االلتزام بمعايير الجودة الرسمية أو غير  •

مطلوب فتخلق صعوبات غير مبررة ، أو  يقوم بتدريسها ، فال تكون أعلى مما هو

التعلّم الالحقة ، وعلى مستوى  تكون أسهل مما هو مطلوب فتؤثر سلبياً على عملية

 .األمر وى أداء المهن في المجتمع في نهايةالخريج ، وعلى مست

 . قدراتهم االلتزام بخلق الفرص الن يحقق طالبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به  •

ومراجعه وارتباطه  أن يعلن لطالبه إطار المقرر وأهدافه ومحتوياته وأساليب تقييمه   •

 . ببرنامج الدراسة ككل ، ويقبل مناقشة الطالب في كل هذا
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 يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداماً جيداً وبما يحقق مصلحة الطالب والجامعة نأ   •

 . والمجتمع

مستقلة بناء  أن ينمي في الطالب قدرات التفكير المنطقي ، ويتقبل توصله الى نتائج  •

 . على هذا التفكير

رم رأيه على التفكير المستقل ، ويحت أن يحترم قدرة الطالب على التفكير ، وان يشجعه  •

 .المبني على أسانيد محددة

بالمناقشة واالعتراض وفق أصول الحوار البناء وتبعاً آلداب الحديث  أن يسمح  •

 .وبما يهيئ فرصاً أفضل  للتعلّم المتعارف عليها ،

والوسائل التي تساعده في إتقان  أن يتقن مهارة التدريس ، وأن يستخدم الطرق  •

 .فيداً في نفس الوقتالتدريس وجعله مشوقاً وممتعاً وم

حريصاً  ، الخ بأمانة و إخالص ، عيادةأن يؤدي عمله في المحاضرة أو المعمل أو ال  •

 .على النمو المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونيه

أقصى مدى ممكن ، وان يتيح نتائج المتابعة لطالبه ولذوي  أن يتابع أداء طالبه إلى  •

 .ف بناء عليهالشأن للتصر

التعبير  اً للقيم الديموقراطية في حرية الفكر وحرية الرأي وحريةأن يكون نموذج  •

 .والمساواة ، وان يسعى لتنمية هذه القيم في طالبه

التوجيه السليم بشأن مصادر المعرفة وأوعية المعلومات ومراجع  أن يوجه طالبه   •

 الدراسة

الى الطالب من يراعى كلما كان ذلك ممكناً نقل عبء متزايد من مسئولية التعلّم  أن  •

 . اتباع أساليب التدريس المناسبة خالل

 .مسمى بأجر أو بدون اجر أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي  •
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 :في تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات أخالقيات المهنة

 . التقييم المستمر أو الدوري للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفاده منها  •

الحاالت التي تستوجب ذلك ، مثل ) وضع الطالب  ر ولي األمر بنتائج التقييم فيإخطا  •

فرصة أخيرة من الخارج ( أو غير ذلك من  ) إعطاء الطالب  على قائمة اإلنذار ( أو

 التعليمية. الحاالت حسب السياسة المتبعة في المؤسسة

تدريسه وما يتم  يتم توخي العدل والجودة في تصميم االمتحان ليكون متمشياً مع ما  •

 تحصيله ، وقادراً على فرز مستويات الطالب حسب تفوقهم

 .الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان توخي  •

 . باتاً ومعاقبة الغش والشروع فيه منع الغش منعاً   •

 . الحزم والعدل في نفس الوقت تنظيم االمتحانات بما يهئ الفرصة لتطبيق  •

 . جوز إشراك األقارب في امتحانات اقاربهمي ال  •

 . ال يسند تصحيح الكراسات اال الشخاص مؤهلين ومؤتمنين  •

التامة في تصحيح كراسات اإلجابة ، مع المحافظة على سرية األسماء ،  تراعى الدقة  •

 يسمح بغير ذلك ما لم يكن النظام

 . التامة تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية  •

 . تعرض النتائج على لجنة الممتحنين دون كشف األسماء إلتخاذ قراراتها  •

 . تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر واحد  •

 . وجود أي تظلم ، مع بحث التظلّم بجدية تامة السماح بمراجعة النتائج حال  •

 .دالةذلك ممكناً تحقيقاً لدرجة أكبر من الع يطبق التقويم التراكمي كلما كان  •
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 :اخالقيات البحث العلمى     .

ان يكون الباحث مؤهال وعلى درجة من الكفاءة والتخصص للقيام بالبجث العلمى وعلى  •

معرفة تامة بالمادة العلمية بموضوع البحث المراد وان يلتزم باالسس العلمية والمنهجية 

 بكافة مراحل البحث 

ونقل البحث وعدم اتمام اى بيانات ناقصة اعتمادا على  ان يلتزم الباحث بالمصداقية واالمانة •

 الظن او اتباع نظريات او اراء االشخاص االخرين 

يجب على الباحث عند اختيار المستفيدين فى البحث ان يكونوا كاملى االهلية وفى حالة تعذر  •

 ذلك يجب اخذ موافقة ولى االمر 

البحث الى خطر جسدى او اخالقى  ان يحرص الباحث على عدم تعرضة او المستفيدين فى •

 عند قيامة بالبحث والبعد عن تنفيذ البحث فى بيئات خطرة 

على الباحث الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من الذين يود الباحث العمل معها مع  •

علمها بانهم تحت دراسة وال يجب تسجيل االصوات او الصور الثابتة او المتحركة دون 

 موافقة 

الباحث حقوق الخاضعين للبحث وال يهدر كرامتهم وان يتم التعامل معهم بالطريقة ان يحترم  •

االنسانية دون انتقاص من قدرهم او حقوقهم مع مراعاه مشاعر المستفيدين فى البحث بسبب 

 السن او المرض او عدم القدرة على الفهم او التعبير 

اركة كما يجب على البالحث ان يجب ان يكون المستفيدين من البحث الحرية الكاملة للمش •

للمشتركين فى البحث االنسحاب من البحث فى اى وقت دون ابداء االسباب ودون ان  يسمح

 يوثر ذلك على حقوقه الكاملة فى الرعاية الطبية

ان يلتزم الباحث فى حفظ حق المساهمين فى البحث عند نشر البحوث او حقهم المادى عند  •

 هامته االتفاق على مقابل مادى باس

د ئان يتعهد الباحث بتقديم المعلومات المناسبة والكاملة عن طبيعة البحث وغايتة والفوا •

 المرجوة منه والمخاطر المتوقعة للجهات الرسمية والمبحوثين 

ان يتاكد الباحث من امكان اجراء البحث بكافة مراحلة بعد ان يتم تجربته على الحيوان فيما  •

 .يختص بالبحوث السريريه
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 ان ال يستغل الباحث حاجة الخاضعين للبحث او المجتمع المالية او االدبية الجراء البحث  •

يجب على الباحث عدم اعطاء اى بيانات او تلميحات تؤدى على كشف هوية المستفيدين فى  •

 البحث عن طريق استخدام ارقام او رموز مع التاكد على اتالفها بعد انتهاء البحث 

استغالل المواقف على صالح البحث وذلك بتفسير ما يقال بشكل غير  يجب على الباحث عدم •

 مناسب لخدمة البحث 

يجب على الباحث معامله ورعاية الحيوان المستخدم فى البحوث التى تجرى على الحيوان  •

  .رعاية الئقة مع مراعاة مدى االلم وطرق التضحية

 

 :بحث العلمىاألجراءات التى تتخذها الكلية لأللتزام بأخالقيات ال

إن األبحاث العلمية فى مجال الصحة تلعب دوًرا هاًما فى التنمية البشرية و المعرفة و تعمل 

على تحسين نوعية الحياة و كذلك الرعاية الصحية للمحافظة على صحة األنسان. و يجب أن تراعى 

حياة و أسلوب تفكير  القواعد األخالقية فى عمليات البحث العلمى و أن تكون هذه األخالقيات هى نمط

مما يحقق حماية األفراد و المجتمع من المخاطر المحتملة لمراحل البحث و العمل على الوصول 

 ألقصى درجة من القواعد فى ظل المبادىء و األخالق المتعارف عليها.

و لما كان البحث العلمى هو وسيلة للتوصل إلى حقيقة علمية تسخر لمصلحة الجتمع فإن  

واعد األخالقية هى الضمان األدنى لحماية المجتمع من أى أنحراف عن هذه المبادىء و اتباع الق

التأكيد على مصداقية النتائج لتحقيق أرقى المستويات األداء العلمى مع األلتزام بالجوانب األخالقية فى 

 جميع مراحل البحث.

و متابعتها عن يتم تعريف طالب الدرسات العليا بمبادىء و اخالقيات البحث العلمى 

 طريق:

دراسة مبادىء و اخالقيات البحث العلمى من خالل مقرر إجبارى لطالب الدراسا العليا وهو  .1

 Exposure Control and Quality Assurance, Professional and Research 

Ethics in Dental Clinics and Laboratories(04614)                                 

لكلية بإعداد دورات عن اخالقيات البحث العلمى ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم تقوم ا .2

 ومساهمة الكلية فى اشتراكهم فى دورات االخالقيات .
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تشكيل لجنة الخالقيات البحث العلمى منبثقة من لجنة الدراسات العليا  من قبل مجلس الكلية  .3

 لكلية.لمراجعة البحوث العلمية قبل إيجازها من مجلس ا

توزيع  دليل أخالقيات األستاذ الجامعى الصادر من جامعة االسكندرية يحتوى على  .4

 أخالقيات البحث العلمى.

المتابعة المستمرة للتأكد من اتباع الطالب لهذه المبادىء ووضع آلية لمتابعة االجرات  .5

 .البحث االخالقية اثناء سير البحث وذلك عن طريق التقارير الدورية من المشرفين على

 

 :المتبعة لأللتزام بأخالقيات البحث العلمي األجراءات

 Exposure Control and Quality (04614الزام طالب الدرسات العليا بالنجاح فى مقرر ) .1

Assurance, Professional and Research Ethics in Dental Clinics and 

Laboratories ى درجة الماجستير و الذى يدرس و هو أحد المقرارات األجبارية للحصول عل

 به  آداب و  أخالقيات البحث العلمى.

يقوم الطالب بإعداد خطة البحث تحت أشراف أعضاء من هيئة التدريس بالقسم المختص و  .2

 يراعى فيه مبادىء و أخالقيات البحث العلمى .

القيات البحث و يراعي فيها مبادئ و اخ تناقش خطة البحث فى مجلس القسم بالموافقة أو تعديل .3

 .العلمي

وكيل الكلية  االستاذ الدكتور ترسل خطة البحث الموافق عليها من مجلس القسم إلى السيد .4

للدراسات العليا الذى يحولها بدوره إلى لجنة أخالقيات البحث العلمى إلجازها أو التوصية 

القية التى تنص عليها لتحديد مدى التزام الطالب بتنفيذ كافة المعايير والضوابط االخو بتعديلها.

  .اداب المهنة
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 -تكون توصيات لجنة األخالق كاآلتي :

) يتم ختم البحث العلمى بختم لجنة االخالقيات والبحث العلمى على الصفحة االولى الموافقة   •

 . إليجازته فنياً  (لجنة الدراساتمن الخطة  ثم يتم ادخاله الى 

تماده من المشرفين على البحث العلمى ثم ارجاعه الى رئيس التعديل ) يتم التعديل اوالً واع •

لجنة االخالقيات لرؤية التعديالت والموافقة وختمة بختم لجنة االخالقيات على الصفحة 

 .( لجنة الدراساتثم يتم ادخاله الى االولى 

الرفض )يتم رد البحث العلمى الى القسم المختص العادة عرض فى مجلس القسم التخاذ  •

 .زم مع تقرير عن اسباب رفض اللجنة لموضوع البحث (الال

 

 األجراءات المتبعة أثناء اجراء البحث:

يقوم المشرف الرئيسى بكتابة تقرير نصف سنوى عن مدى ألتزام الباحث بأخالقيات البحث  -1

 العلمى و ارساله إلى قسم الدراسات العليا للمتابعة.

الموضوع و النتائج على لجنة األخالقيات  يعاد عرض باألخالقيات فى حالة عدم األلتزام .2

باألستمرار أو التعديل )بسيط أو  ةللبت فى مدى عدم األلتزام و أعطاء التوصيات الخاص

 جوهرى( أو إيقاف البحث.

فى حالة التعديل أو األيقاف تعرض التوصيات على لجنة الدراسات للموافقة عليها ثم  .3

 يعرض البحث على مجلس الكلية.

و  يجة إلى الطالب و الباحث الرئيسى موضًحا فيها ما تم إتخاذه من توصياتترسل النت .4

 .اجراءات لتعديل او ايقاف البحث 
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 يتم اتخاذ الخطوات االتية : حالة حدوث شكوى من المريض المجرى علية البحث فى 

مواجهته اجراء رسمي مع الطالب و اتخاذ ابالغ السادة المشرفين بوقف العمل بالبحث لحين ▪

.يتم تشكيل لجنة من السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا  هبما هو منسوب الي

عضو من   و رئيس لجنة االخالقيات والبحث العلمى والمشرف الرئيسى على الرسالة

 و البت في الشكوى. مع الطالب مناقشةالخارج له صفة قانونية( لبحث الموضوع و

لموضوع  توصية اللجنة بإلغاءالفة الطالب لمبادئ البحث العلمى يتم فى حالة ثبوت مخ ▪

 البحث و يتم اتخاذ ما يترائ للجنة من عقوبة.

  الغاء هذا الجزء من البحث واعادته باسلوب اخالقى 

 الغاء البحث نهائيا. 

  اذا كان الخطأ جسيما كتابة تقرير يوصى بالغاء قيد الطالب من الدرجة وال يسمح

 . مرة اخرى بالتسجيل

 .اذا كان الخطأ جنائياً يجوز تحويل الطالب الى جهة قضائية 

 

 :أخالقيات المهنة في البحث والتأليف واألشراف على الرسائل العلمية

الرئيسية في شأن البحث والتأليف العلمي  يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات

 : واإلشراف على الرسائل  العلمية

 . بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفته هتوجي  •

، ويجب أن  األمانة العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط   •

 . يكون مقدار االستفادة من اآلخرين معروفاً ومحدداً 

جب توخى الدقة دون التحيز االنتقائي في النظر العلمية لآلخرين ي في تلخيص وجهات   •

 . الميول العرض وفق الهوى أو

األسماء  في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة واالبتعاد عن وضع  •

 .للمجاملة أو للمعاونة
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 سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها  •

وواضحاً ومقدار االقتباس مفهوماًبدون أي لبس  س يجب أن يكون المصدر محدداً في االقتبا  •

  .أو غموض

تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمّكن من الرجوع إليها وال تذكر  في اإلشارة إلى المراجع •

 . استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية مراجع لم يتم

ى الدقة والصدق واألمانة مع االبتعاد تماماً عن اإليحاء تراع في جمع البيانات الميدانية   •

 للمستقصى منهم باإلجابة

الحسابات  في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل وال يسند للغير أكثر من  •

التفسير والتقييم  والتحليالت الرقمية التي يمكن أن تقوم بها اآلالت في كل األحوال ، أما

 .نتاج والتنظير فتلك كلها مسئولية الباحثوالمقارنة واالست

ليس  جمع أو تحليل البيانات ال يجوز اصطناع بيانات أو نتائج . ويتذكر الباحث دائماً أنه في  •

لإلنسانية  مطالباً بإثبات صحة الفرض ، بل أن الفرض قد يثبت خطؤه وتكون قيمة البحث

 . وللمعرفة أكبر

تعلق األمر بأمور شخصية أو بمسائل  ة ، خصوصاً إذاالمحافظة على سرية البيانات واجب   •

 . مالية أو سلوكية

إلى صاحبها وال يليق أخالقياً تبادل األسماء على المراجع ابتغاء  يراعي أن تنسب المؤلفات  •

 . وجاهة علمية مكاسب مالية أو

ائق يتوهم الطالب حق يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى ال  •

محيطين باألوضاع الحديثة ،  مغلوطة نتيجة لعدم تحديث البيانات ، أو على األقل ال يكونون

 .وهذه مسئولية أخالقية جسيمة
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 :أخالقيات المهنة في قبول الهدايا والتبرعات

 -: يمكن حصر المسئولية للجامعة واألستاذ فيما يلي      

من جهات مشبوهة أو من أشخاص سيئى السمعة أو تثار قبول الهدايا أو التبرعات  ال يجوز  •

مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة . االبتعاد عن هذا أفضل للجامعة من أي  حولهم

 . قد تجنى من التبرع فائدة

معلنة بشفافية تامة ، وجهات تلقيها  الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الجامعة يجب أن تكون  •

 . بالجامعة معلنة ، واستخداماتها معلنة

 . المنح والهبات التي ال ترد من حكومات أجنبية يجب أن يطبق عليها نفس القواعد  •

يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخراً تورطها أو تورطه في مسائل تمس   •

 . أو الشرف النزاهة

 ونشاطها هدايا والتبرعات بأي تأثير على سياسات الجامعةيجب عدم ربط ال  •

أشخاص لهم  األساتذة األفراد يحظر عليهم قبول هدايا أو تبرعات شخصية ، خاصة من   •

 .عالقة بعمل األستاذ

 

 :المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقي لطالبه

خلقية مؤثرة في كل ما يقوله ويفعلة داخل  واألستاذ يبعث برسائل األستاذ نموذج وقدوة ،             

الجامعة ، ومسئوليته المهنية عن النمو الخلقي لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته  الجامعة وخارج

األستاذ  . نموهم العلمي أو المعرفي . بل أن أقصر طريق لتفوق طالبه هو نموهم الخلقي المسئول عن

بشأن مسئوليته المهنية  عن النمو الخلقي السوي لطالبه ، وما يذكرالجامعي إذن مسئول مهنياً وخلقياً 

الخلقي لطالبه ، ولكنى آثرت أن  في الجوانب األخرى لعمله ال شك له تأثير غير مباشر على النمو

التحديد والتوضيح ألخالقيات األستاذ الجامعي في هذا  أفرد لهذا األمر مساحة مستقلة بغية المزيد من

 .الشأن
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 :األستاذ والمشاركة في األنشطة الطالبية

أيضا أن يشارك في األنشطة الطالبية المتنوعة ليس فقط  األستاذ الجامعي يجب أن يشارك •

وإنما أيضا لتوظيفها بإبداع في البناء الخلقي القويم  لالستمتاع أو لتشجيع المواهب ،

 .للطالب

 ميتها.العمل على كشف المواهب المختلفة و تشجيعها و تن •

 العمل على بث روح الفريق و تشجيع المنافسة بين أعضاءه لمصلحة العمل. •

 تقوية روح النظام و األرتباط و الجدية و احترام الوقت بين الطالب. •

 تنمية صفة الشجاعة اآلدبية من خالل المشاركة وتكافؤ الفرص و تقبل الهزيمة. •

  تنمية روح األنتماء و العطاء. •

 

  :في خدمة الجامعة والمجتمعأخالقيات المهنة 

خدمة الطالب ، بل  ال ينفصل دور األستاذ في خدمة الجامعة والمجتمع عن دوره في خدمة العلم وفي

على أنى وددت أن أورد هنا  . إن خدمته لعلمه وطالبه هي أهم ما يقدمه كخدمة للجامعة والمجتمع

 : قبل الجامعة والمجتمع ةبعض المالحظات اإلضافية بشأن مسئولية األستاذ األخالقي

في تنمية المعرفة اإلنسانية ،  أداء عمله العلمي والطالبي بأمانة وإخالص ليسهم أوال  •

المشاركة الفاعلة واإليجابية في  وليسهم ثانياً في تخريج المواطنين األكثر قدرة على

 المجتمع

موارد المجتمع عموماً المجتمع ، خصوصاً مع محدودية  ربط ما يعلّمه أو يبحثه باحتياجات  •

األكبر من جهد وفكر وعلم األستاذ للقضايا المباشرة التي  ، وبالتالي يهمنا توظيف الجزء

 يحتاج المجتمع إليها

 تقبل المهام المسندة إليه في النهوض بشئون الجامعة بصدر رحب والقيام بها بإخالص  •

 . ّسند إليه من مهاموإتقان ، وأال تعوقه الصعوبات أو المشكالت عن تنفيذ ما ي
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المتوقع من  لعمله بدون مسوغ ، فالتقدير العادل هو عدم المبالغة في تقدير المردود المادي •

أسعار الكتب وهي  أستاذ الجامعة ، مهندساً كان أو طبيباً أو محاسباً ويتصل بذلك تقدير

 ! ل المادة .. أحياناً الرسالة قب. قضية شائكة ، ربما تحتاج لشجاعة المسئول قبل األستاذ

 

العاام بكال وسايلة يراهاا مناسابة ساواء فيماا يساتخدمه مان  على األستاذ أن يحافظ على المال  •

       اسااتخدام وقتااه ، أو فااي إبااداء الاارأي واالشااتراك فااي اللجااان معاادات ومسااتلزمات ، أو فااي

وصايف المقدماة لتجهياز معمال الفيزيااء ( وحاين يطلاب مناه ت ) مثل لجنة فحص العاروض

 . يحقاااااق الحفااااااظ علاااااى الماااااال العاااااام عمااااال سااااايتم طرحاااااه يقاااااوم باااااذلك بماااااا

 .المال العام هو مال كل واحد فينا

قاعدة  االلتزام باللوائح والقوانين والنظم وكل ما يشرع من قواعد ، وإذا لم يرق له نظام أو  •

 . يتخذ اإلجراء القانوني لالعتراض أو لمحاولة التعديل

والحرص على  مالئه ورؤسائه ومرءوسيه على االحترام المتبادلن يقيم عالقاته مع زأ •

 . الصالح العام ، وان يتجنب المجامالت التي تهدد الصالح العام

 تولى منصباً إدارياً درب نفسه أو رحب بالتدريب المتاح ليقوم بعمله على أكمل وجه في إذا  •

 .حدود قدراته
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 نالئحة تقاليد مهنة طب األسنا

 تجاه المريض: األسنان وجبات طبيب -1

 حسن األستماع لشكوى المريض. •

تجنب التعالى على المريض أو النظرة الدونية له أو األستهزاء به أو السخرية منه مهما كان  •

 مستواه العلمى أو األجتماعى متباين.

 الرفق بالمريض عند الفحص. •

 يف مصابه.على الطبيب أن يستخدم مهاراته فى طمأنت المريض و تخف •

ال يجوز للطبيب االطالع على عورة المريض إال بالقدر الذي تقتضيه عملية الفحص و  •

 التشخيص و العالج ، و بعد االستئذان من المريض وفي حضور شخص ثالث .  و

احترام وجهة نظر المريض خاصة في األمور التي تتعلق به شخصيا و ال يمنع ذلك من  •

 ب .  توجيه المريض التوجيه المناس

تخفيف آالم المريض بكل ما يستطيعه و ما يتاح له من وسائل عالجية نفسية و مادية و  •

 إشعار المريض بحرصه على العناية به ورعايته له و

تسجيل الحالة الصحية للمريض و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به وذلك  •

 قبل الشروع في التشخيص و العالج .

 ي الفحص الطبي و التشخيص . التزام الدقة ف •

وصف العالج كتابةً و بوضوح مع تحديد مقاديره و طريقة استعماله وتنبيه المريض أو  •

ذويه بحسب األحوال إلى ضرورة التقيد باألسلوب الذي حدده للعالج و إلى اآلثار الجانبية 

 المهمة و المتوقعة من ذلك العالج الطبي أو الجراحي 

مة عن العالج الطبي أو الجراحي و المبادرة إلى عالجها متى أمكن رصد المضاعفات الناج •

 . ذلك
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على الطبيب أن ال يمتنع عن عالج مريض أو إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن  •

اختصاصه . وعليه في هذه الحالة أن يجري له اإلسعافات الالزمة ثم يوجهه إلى أقرب 

 مؤسسة صحية . 

الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعالج االستمرار في تقديم  •

 . أو مستعصية أو مميتة حتى اللحظات األخيرة من حياتهم

االستمرار في تقديم العالج الالزم للمريض في الحاالت اإلسعافية حتى تزول الحاجة إليه أو  •

 حتى تنتقل رعايته إلى طبيب كفء .

ون رضاه فيما عدا الحاالت التي تتطلب تدخال طبيا طارئا و يجوز معالجة المريض دال  •

يتعذر فيها الحصول على الموافقة ألي سبب من األسباب ، أو إذا كان مرضه معديا أو 

مهددا للصحة أو السالمة العامة . و يتحقق رضاء المريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن 

أحد أقربائه من الدرجة األولى و حتى الدرجة كان كامل األهلية وفقا للقانون ، وبموافقة 

الثالثة في حالة كونه قاصراً أو فاقداً الوعي أو فاقداً أّي شرط من شروط األهلية ، و تكون 

الموافقة كتابية في العمليات الجراحية و كذلك في العالج و الفحوصات التي قد تنجم عن أي 

 .  منها آثار جانبية

لمريض على عالج معين دون موافقته و عليه أن يقدم البدائل التي على الطبيب أن ال يرغم ا •

  .يقبلها المريض

على الطبيب في حالة رفض المريض العالج أن يشرح له اآلثار المترتبة على عدم تناوله  •

العالج و التطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق و عدم مبالغة ، كما عليه أن يسجل 

رفضه يوقع الطبيب و هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبي  إقرار المريض وفي حالة

 حتى يخلي الطبيب مسئوليته .  

 على الطبيب أن ال يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاه . •

تثقيف المريض عن مرضه خصوصا و عن صحته عموما ، وكيفية حفظه صحته و وقايته  •

اسبة و الفعالة و من أهمها التثقيف المباشر وجها لوجه أو استخدام من األمراض بالطرق المن

  .الوسائل الفعالة األخرى متى توفرت له
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تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية و أسبابها و  •

مضاعفاتها و فائدة اإلجراءات التشخيصية و العالجية ، و تعريفهم بالبدائل المناسبة و

 للتشخيص أو العالج بأسلوب واضح . 

ال يجوز ألي ِطبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان  •

المريض قد عهد إليه بهذا السر و ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بحكم عمله ، 

 وذلك فيما عدا الحاالت التالية:

 احبه . إذا كان إفشاء السر بناء على طلب ص 

 .إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا ألي منهما 

  إذا كان إفشاء السر لمنع وقوع جريمة فيكون اإلفشاء في هذه الحالة للسلطة

 الرسمية المختصة فقط .

  إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية و بناء

 على طلبها .

 ان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر أفراد المجتمع و يكون إذا ك

 إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط .

 

 :تجاه مهنته األسنان واجبات طبيب -2 

من قانون النقابة الذى أداه  8على كل عضو أن يلتزم بالقسم المنصوص عليه فى المادة  •

 ك.أمام اللجنة المكلفة بذل

 الحفاظ على شرف المهنة . •

اإلسهام في تطوير المهنة علمياً و معرفياً من خالل األبحاث و الدراسات و كتابة  •

 المقاالت و التعليم المستمر .

 المحافظة على معايير ممارسة المهنة الطبية و العمل على االرتقاء بها في كل نشاطاته  •
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في تعامله مع المريض و أال يفقد ثقة المريض  االبتعاد عن كل ما يخل بأمانته ونزاهته •

به باستخدام أساليب الغش و التدليس أو إقامة عالقات غير طبيعية معه أو مع أحد من 

أفراد عائلته أو الكسب المادي بطرق غير نظامية وكل ما من شأنه اإلساءة لمهنة 

  .الطب

 .اتجنب السعي إلى الشهرة على حساب أخالقيات المهنة و أصوله •

إذا أوقف عضو من مزاولة مهنته لمدة ما فال يجوز أن يحل أحد من زمالئه محله فى  •

 عيادته أثناء تلك المدة.

على كل عضو أن يعد سجال يدون فيه وصف الحاالت التى يتولى عالجها و نتيجة  •

 العالج و أن يحتفظ بهذا السجل لمدة ال تقل عن سنتين بعد انتهاء العالج.

لذى أئتمن على سر بحكم مهنته أو علم به أثناء ممارسته لها أن يفشيه ال يجوز للعضو ا •

 ألى كائن إال فى األحوال المصرح بها قانونا.

على كل عضو أن يلتزم بتنفيذ ما جاء بقانون أتحاد نقابات المهن الطبية فيما يتعلق  •

 بالدمغات الطبية.

 ة التآديبية.كل عضو يخالف أحد أحكام هذه الألئحة يعرض نفسه للمسئولي •

 

 و زمالئه : األسنان العالقة بين طبيب -3 

 حسن التصرف مع زمالئه. •

 تجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى . •

بذل الجهد في تعليم األطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من كان منهم تحت  •

 التدريب.

لون أو يتدربون تحت على الطبيب أن يتوخى الدقة واألمانة في تقويمه أداء من يعم •

 إشرافه فال يبخس أحدا حقه ، كما ال يساوي بين المجتهد و المقصر في التقييم .

إذا الحظ الطبيب أن التدخل من قبل أحد زمالئه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سالمة  •

ممارسته الطبية أو خشي أن يؤدي ذلك التدخل إلى اإلضرار بالمريض فعليه مناقشة 

ع الزميل أو الرئيس المعني ) بطريقة حضارية وفي مكان مناسب ، بعيدا عن المسألة م

المريض( و في حالة عدم االتفاق يرفع األمر للجهة المختصة للنظر فيه و اتخاذ القرار 

 المناسب .
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 يفضل للطبيب أال يتقاضى أجراً مقابل عالج زميل له إال إذا قام بتسديده طرف ثالث  •

رم زمالء المهنة من غير األطباء و أن يقدر دورهم في عالج على الطبيب أن يحت •

المرضى و العناية بهم و أن يبني عالقته بهم على الثقة المتبادلة و التعاون البنّاء مما 

يخدم مصلحة المرضى و أن يبذل الجهد في تعليمهم و تدريبهم و التأكد من التزامهم 

 بمبادئ أخالقيات المهنة .

كانة العلمية أو العملية لزميل آخر و ال يحط من قدره أو يشيع عنه أال ينتقص من الم •

 األخبار السيئة .

 أن يتعاون مع زمالئه على خدمة المرضى وتحسين الرعاية الصحية . •

 أال يتوانى في االستعانة بزميل له لعالج مريض أو لالستشارة الطبية . •

الثقة و األحترام المتبادلين و أن على عضو النقابة أن يعامل زمالئه بمعاملة قائمة على  •

يراعى و اجب الزمالة و أن يمتنع عن كل تجريح بإعمال كل من باشر منه العمل قبله 

 أو تنديد بمعلوماتهم الفنية.

اليجوز للجراح و طبيب السنان أن يسعى بطريقة ما للحلول محل زميل له فى معهد أو  •

 شركة أو فى عالج مريض.

اجلة و كان المريض تحت أشراف زميل له أستحالة دعوته إذا دعى العضو لحالة ع •

ظروف ما فعليه أن يخطره بعد عيادته للمريض بما أتخذه من أجراءات و أن يترك له 

 أتمام العالج ما لم يرى المريض و أهله أستمراره فى العالج.

يحظر على العضو رفض طلب زميل له بمعاونته فى عالج مريض إال ألسباب  •

يحظر على الطبيب  المعالج رفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب  جوهرية كما

 آخر ينضم أليه على سبيل األستشارة.

إذا طلب عضو من زميل له الحلول محله فى عيادته الخاصة فترة معينة فال يجوز  •

للزميل رفض الطلب إال ألسباب تبرر ذلك و عليه إال يجاوز أستغالل هذا لصالحه 

 الشخصى.
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 :مؤسسة التي يعمل بهاال األسنان تجاه اجب طبيبو -4 

 أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها .  •

 أن يحافظ على ممتلكاتها و أن يستخدمها استخداماً رشيداً  •

 أن يكون فاعالً في اإلسهام في تطوير أداء المؤسسة و االرتقاء بها . •

ائح و األنظمة و التعليمات السارية فيها بشرط أن يكون قدوة في االلتزام بالقوانين و اللو •

 عدم تعارضها مع المبادئ األساسية ألخالقيات المهنة .

 

 :تجاه المجتمع األسنان واجبات طبيب -5 

على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع و يتعامل معه و يؤثر فيه و يهتم  •

 بأموره .

أن يتبع النظم الصحية الموضوعة في حاالت األمراض السارية يجب على الطبيب  •

 لذلك و اإلبالغ عن هذه الحاالت للجهة المختصة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات .

أن يساعد المجتمع على التعامل اإليجابي مع عناصر تعزيز الصحة وحماية البيئة  •

 الطبيعية واالجتماعية والوقاية من المرض .

جتمع وتبصير أفراده بأهمية االلتزام الحرص على القيام بالتربية الصحية في الم •

 بالسلوكيات الصحية والمشاركة الفعالة في كافة برامج الرعاية الصحية 

 أن يدرك مسئوليته في المحافظة على الموارد الصحية و استخدامها بالطريقة المثلى  •

أن يسخر معلوماته و خبراته ومهاراته المهنية في االرتقاء بنوعية الخدمات  الصحية  •

 المقدمة للمجتمع وااللتزام بمعايير الجودة 

أن يشارك بفعالية في صنع و تطوير السياسات واألنظمة الصحية التي تستجيب  •

لالحتياجات الصحية للمجتمع والموجهة لحماية الحق في الحصول على الرعاية 

 .الصحية لكافة أفراد المجتمع
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 :العالقة مع الهيئة التمريضية 

أن يقوم بإصدار تعليماته الخاصة بالرعاية الطبية للمريض كتابة و على الطبيب  •

 بصورة واضحة .و

على الطبيب أن يحترم و يوقر أعضاء الهيئة التمريضية و أن يبدي مالحظاته المهنية  •

 بطريقة حضارية .

على الطبيب أن يستمع بجدية واحترام إلى مالحظات و آراء الهيئة التمريضية بالنسبة  •

 العالجية حتى إذا تعارضت مع  رأيه . ألوامره 

إذا رأت الممرضة أن أوامر الطبيب ال تتفق مع متطلبات الحالة الصحية للمريض  •

فينبغي عليها إبداء رأيها ومالحظاتها للطبيب بأدب واحترام ، و في حالة عدم استجابة 

الطبيب لهذه المالحظات عليها أن تسجل ذلك في ملف المريض و إبالغ مشرفة 

 .التمريض التخاذ ما يلزم

على الطبيب أن يساعد الهيئة التمريضية على تطوير معارفها العلمية ومهاراتها المهنية  •

 .باستمرار

 : العالقة مع المهن الصحية المساعدة 

 –على الطبيب أن تكون توجيهاته واضحة و محددة للهيئات الصحية المساعدة )أشعة  •

 خ( و عليه أن يتأكد من تنفيذها كلما أمكن له ذلك .تخدير... ال –عالج طبيعي  –مختبر 

على الهيئات الطبية المساعدة تنفيذ توجيهات الطبيب و مناقشته لالستيضاح كلما أمكن  •

لهم ذلك و عليهم االلتزام بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز و إحالة 

 المرضى لمهنيين آخرين عند الحاجة .

المساعدة تطوير و تحديث معارفهم و مهاراتهم و كفاءاتهم  على أعضاء الهيئة الصحية •

 .المهنية باستمرار
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 أخالقيات هيئة التمريض
 

 إعطاء الرعاية التمريضية للمحتاجين من األفراد على الممرضة العمل على  •

يع توفير بيئة مليئة بالقيم تحترم العادات والتقاليد والمعتقدات الروحانية لجم على الممرضة  •

 األفراد .

 .على التمريض المحافظة على أسرار المرضى الشخصية •

على الممرضة أن تتحمل مسئولياتها في تطبيق العناية التمريضية وأن تحافظ على تطوير  •

 تلك الخدمات بمواصلة التدريب والتعليم .

 على الممرضة أن تحافظ على تقديم أرقى عناية تمريضية ممكنة لكل أفراد المجتمع . •

ى الممرضة أن تستخدم رأيها في تقدير الكفاءات الفردية لألخر ين عند تلقي أو تفويض عل •

 المسئوليات .

على الممرضة أن تعمل بكل طاقتها المهنية وأن تراعي دائماً األداء الفردي الذي يعكس  •

 مشرفة لمهنة التمريض . صورة

ند األعمال التي تسد على الممرضة أن تشارك أفراد المجتمع المسئوليات وتشجع وتسا  •

 .االحتياجات الصحية للمجتمع

على الممرضة أن تكون متعاونة دائماً مع أفراد الفريق الصحي وأن تتصرف بحكمة لوقاية  •

 األفراد المعرضين للمخاطر .

على الممرضة أن تلعب دوراً أساسياً لتطبيق الرعاية التمريضية المطلوبة والتعليم  •

 التمريضي .

 تكون نشيطة وتعمل على تطوير ذاتها مهنياً وذلك بالتعليم . على الممرضة أن •

على الممرضة أن تعمل من خالل التنظيم المهني وأن تشارك وتراعي مبدأ المساواة  •

 االجتماعية والمادية عند تطبيق العناية التمريضية .
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 كلية:الرؤية 

تجاهاات الالزماة لتأهيال إلالتميز فى التعليم مان خاالل االرتقااء بالكفااءة المهنياة والمهاارات وا

العمال يا وفقاً للمعايير الدولية لتأهيلهم للمنافسة فى ساوق لطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات الع

 المحلااى واإلقليمااى والاادولى. كمااا تتضاامن رؤيااة الكليااة  دفااع العمليااة التعليميااة إلااى عصاار الوسااائط

 كترونية باإلضافة إلى تنمية استراتيجية فعالة للبحث العلمى مبنية على احتياجات المجتمع. لإلا

Vision: 

Excellence in education through improving professional competency, 

skills and attitude of the under and postgraduate students in order to qualify 

him/ her for an accepted international standard. Students must be able to 

compete in local and regional job market. Our perspective also includes 

driving the educational process step by step into the era of electronic media 

in addition to the development of an effective strategy for promotion of 

scientific research based on community needs.  

 

 :رسالة الكلية

ودين رسالة كلية طب األسنان, جامعة األسكندرية هى تخريج أطباء أسنان مؤهلين و مز

األسنان المستندة على بصحة الفم و تجاهات الالزمة لممارسة العنايةإلبالمهارات و المعارف و ا

 .فردى و المجتمعىلعلى الصعيدين او البحثية المعايير األخالقية و العلمية 

Mission: 

The mission of the Faculty of Dentistry, Alexandria University is to 

graduate qualified dentists equipped with the knowledge, skills and attitudes 

necessary to practice ethical and scientifically-based, research-oriented dental 

health care, at the individual and community levels. 

 


