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 مقدمة 

  األخالقي الميثاق ومبادئ أهداف

األطراف  ةكاف ةوطمأن الكلية على االلتزام بالمعايير المهنية أفراد ةالميثاق لمساعد يهدف 

العلمية والبحثية تتم وفقا للطرق ووالتعليمية  اإلدارية أنشطة الكلية ةمعها أن كاف المتعاملة

 واألساليب المهنية واألخالقية.

  ينطوي الميثاق على عده مبادئ أخالقية وتتمثل في:

 

 الشفافية والمحاسبة: -

بها،  والمعنيةإزاء الجهات التي تتعامل معا  مصداقية الكلية تلتزم الكلية بتحقيق الثقة من خالل

وتتحقق الشفافية من خالل اإلعالن عن األنشطة المختلفة التي تقوم بها وأهدافها، أما عن 

المحاسبة فإن اعتمادها يعنى أن تتوافر إمكانية محاسبة القيادات والمسئولين عن أدائهم ونشاطهم 

 الوظيفي.

 األداء المهني المتميز: -

من خالل إرساء تقاليد راسخة تحترم األداء المتميز وتقبل التنوع واالختالف وتعترف  ويتم ذلك

ليات محدده لصنع السياسات. وهى من عوامل تدعيم الثقة داخل الكلية وبينها وبين عمالئها، كما آب

 االيجابي والتنسيق داخل األقسام المختلفة من التعاونتساعد هذه الثقة بدورها على سيادة روح 

 جهة وبينها وبين بعضها البعض من جهة ثانية.

 تدعيم العمل الجماعي وروح الفريق  -

 تشجع الكلية وتدعم العمل الجماعي والحفاظ على روح الفريق.

 نشر مناخ الثقة داخل الكلية -

 : وذلك من خاللتلتزم الكلية بنشر مناخ الثقة بداخلها 

 إصالح بيئة العمل والتدعيم من خالل الحوافز. -

 .اجعة القرارات واإلجراءات التصحيحيةمر -

 .التجاوب مع النقد الموضوعي للقرارات -

 .تأكيد المساواة في الحقوق والواجبات -

المشاركة في صنع القرار والشفافية في نقل المعلومات، والتعاون الفعال من أجل صالح  -

 الكلية والعملية التعليمية بكافة جوانبها.

 صراعات خالل األزماتاإلدارة السلمية للخالفات وال -

إطار قيمي أخالقي يتمثل في مجموعه القيم والمعايير التي يلتزم  تلتزم الكلية باإلدارة السلمية في

بها أعضاء الكلية سواء في إدارة العالقات فيما بينهم أو بينهم وبين اإلدارة أو بينهم وبين العاملين 

ون واللجوء إلى الطرق السلمية في إدارة والطالب...كذلك عبر االلتزام بقيم التنافس والتعا

الخالفات التي تنشئ من جراء المعامالت المختلفة، وكذلك القبول بالتعدد واالختالف في الفكر 

 والرؤى والمصالح.

 العدالة والتوازن -

وذلك باختيار القيادات وفقا لمعايير معلنة وعادلة ومتوازنة ووفقا لخبراتهم وكفاءتهم العلمية 

 . ةأي ممارسات غير عادل ةاإلجراءات التصحيحية لمعالج ةة، وكذلك اتخاذ كافواإلداري

 الجدارة واالستحقاق وتمكين الشباب -
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تطوير قدرات الباحثين من خالل الدورات بوذلك أن تتصف الكلية بالجدارة واالستحقاق 

دماجهم في ، تعزيز دورهم ومسئوليتهم المجتمعية، وإيبية، وفتح قنوات التبادل العلميالتدر

 األنشطة المتعددة داخل الكلية وخارجها.

 المؤسسية ةبناء القدر -

بناء شراكه مع المحيط  تها فيمن خالل تعزيز قدر تلتزم الكلية بدورها في بناء القدرة المؤسسية

 الخارجي، التدريب واإلدارة الفاعلة لزيادة الكفاءة والفاعلية.

 األخالقي محاور الميثاق

 الجماعيالعمل وآداب مهنة التدريس و أخالقياتأوال: 

مسئولية ، الهيئة المعاونة عضوويتحمل عضو هيئه التدريس  والمهنية، الى جانب المهمة العلمية

تأثير على طالبه مما يجعل منه  داخل وخارج الجامعة لما له منالحميدة  األخالقشر تنمية ون

 ون بها فى اقوالهم وفى افعالهم.دقدوة يقت

 يئة التدريسصفات عضو ه

أى ة والثقة بالنفس، القدرة على النقد وتقبل الر، الحزم والحلم، الكفاءوالصدق واألمانةالعدل 

، فى العمل والتعاون مع الزمالء والطالب اإلخالص، حسن المظهرالمسئولية، ، القدوة واألخر

إتقان ، لحوار البناءا، قبول األخر والتعددية، قيمة الوقتاحترام القيم وغرسها فى نفوس الطالب )

 ...(فى التفكير إتباع المنهج العلمي، العمل

 المهنة فى التدريس أخالقيات

 وقت التدريس بما يحقق مصلحة الطالب. واستخداماللقـاء الـتعليمي بـشـكـل جيـد  إدارة .1

تها بمستجدا واإلحاطةالمادة العلمية التى يناط به تدريسها  وإتقانمهارة التدريس اتقان  .2

  .وجه أفضلون متمكنا بالقدر الذى يؤهلة لتدريسها على ليك

 االلتزام بمعايير الجودة الرسمية فى االرتقاء بالمستوى العلمى للمادة .3

مكن والمراجع التى ي تقييمة وأسلوبومحتوياته  وأهدافهالمقرر  إطار عن اإلعالن .4

 وجودها. وأماكناالستعانة بها 

 التدريسية الحديثة. الطرق واألساليبالدراية الكاملة باألمور التربوية و .5

التطوير مـن أسـاليب الـتدريس بالشكل الذي يجعله مشوقا وممتعـا للـطـالب مع إتقانه  .6

 لمهاراته من خالل الدورات التدريبية واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.

 .واالعتذار فى حالة تعذر الحضوربوقت المحاضرة  االلتزام .7

  مةفى توصيل المعلو واألمانة باإلخالص والتحليمادة العلمية التحضير الجيد لل .8

صادر منحو  وتوجيههم)ال سيما الطالب المتعثرين(  ممكن حد أقصىالى  متابعة الطلبه .9

 المعرفة المختلفة 

 .لهم بمناقشته السماحوقدرة الطالب على التفكير  احترام وتنمية .10

 تهم.رد على تساؤالتهم واستفساراحسن استقبال الطالب خالل الساعات المكتبية لل .11

عمل اجر( وال )بأجر او بدون أشكالهاوصية بكافة خصالدورس ال إعطاءاالمتناع عن  .12

 .من خالل تخصيص وقت كافي للرد علي استفسارات الطالب على محاربتها

  .تنمية روح الوالء واالنتماء للمكان والحفاظ على الممتلكات بين الطالب .13
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 تقييم الطالب و تنظيم االمتحاناتالمهنة فى  أخالقيات

متابعة أداء الطالب وتقييمهم بشكل دوري مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها في  .1

 تصحيح المسار .
 في الحاالت التي تستوجب ذلك . األمور أولياءالتقيم المستمر ألداء الطالب وإخطار  .2
 عقد االمتحان أثناءالتواجد والمتابعة المستمرة  .3
 تم تدريسه وتقييم مستويات الطالب حسب تفوقهم. مع ما ئمة االمتحانمال  .4
ذلك يتعارض مع تحقيق العدل   عن األسئلة التي ستأتي في االمتحان ألن عدم التنويه  .5

 والكفاءة في تعليم الطالب بجدية.
 مراعاة الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان.  .6
 من يقوم به.منع الغش ومعاقبة  .7
 عدم إشراك األقارب في امتحانات أقاربهم.  .8
و الموضوعية و النزاهة فى تقييم  يراعي الدقة في عملية تصحيح كراسات اإلجابة  .9

 الورقة االمتحانية.
 تنظم عمليات رصد الدرجات بما يحقق الدقة والسرية التامة.  .10
 الحياد والعدالة في تقييم الطالب. .11
 واحد من مصدر واحد. أن تعلن النتائج فى وقت .12

  العلمي واإلشرافالبحث والنشر  فيالمهنة  أخالقيات

البيئة والتي تسهم في حل مشكالت اختيار الموضوعات البحثية التي تلبي احتياجات  .1

  االقتصادية. والمجتمع القانونية 

 األمانة العلمية في عمل البحوث وال ينسب لنفسه إال فكره وعمله. .2

 يد المعرفة والمجتمع كالتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفته.توجيه بحوثه لما يف .3

احترام الملكية الفكرية لآلخرين والدقة في نقل األفكار واإلشارة إلي المصادر التي  .4

استقي منها الباحث المعلومات التي استعان بها في بحثه وفق أصول منهجية وبطريقة 

يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة  اسم المؤلف وال تذكر مراجع لم رعلمية دقيقة مع ذك

 قراءة إضافية.

 العلمى لعضو هيئة التدريس مع الخطة البحثية للجامعة.  اإلنتاجتوافق  .5

 نشر ثقافة النشر العلمى وحقوق الملكية الفكرية. .6

 التحيز بما يخل بقصد صاحبها. أو واألفكارعدم بتر النصوص المنقولة  .7

بتعاد عن وضع األسماء واالاألبحاث المشتركة( )فى توضيح أدوار المشاركين بدقة  .8

 .للمجاملة

 ستكمال  البحث .التى عاونت الباحث وساهمت فى ا األطرافالى كافة  اإلشارة .9

 االشارة الي كافة وجهات النظر حتي لو تعارضت مع وجهة نظر الباحث . .10

ت التشريعية التحديثا بأخرتحديث البيانات في المؤلفات المقررة علي الطالب حتى يلموا  .11

 والفقهية.

والدوريات  المستمر على النشرات اإلطالعتنمية مهارة البحث العلمى من خالل  .12

 المجال القانونى.والكتب ومصادر المعرفة في  القانونية
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 أثناءتقديم النصيحة العلمية في عملية اختيار موضوع البحث والتوجيه المستمر لهم  .13

 البحث.

 ئوليات بحثه وتحليالته ونتائجه.تنمية قدرات الباحث لتحمل مس .14

التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعي لالشتراك في الحكم  .15

 عليها.

عدم اإلقالل من شأن الباحث وتسفيه قدراته أثناء البحث أو في جلسات المناقشة العلمية  .16

مة في النمو المعرفي والخلقي المساه  حتى ال يخل األستاذ بمسئوليته الخلقية إزاء للبحث

    السليم للباحث.

 التأكيد المستمر علي األمانة العلمية والسرية. .17

 تنمية قدرات الباحثين علي التفكير واإلبداع في المجاالت البحثية الجديدة. .18

 قبول الهدايا والتبرعات  فيالمهنة  أخالقيات

 معةبالجا وجهات تلقيها مصدرهاعة وعن الهدايا والتبرعات التى تتلقاها الجام اإلعالن .1

 استخدامها بشفافية تامة. وأوجه
ر و تثاال يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص سيئي السمعة أ .2

 حولهم مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة.
و أيجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا تورطه في مسائل تمس النزاهة  .3

 شرف.ال
ة ة خاصيحذر علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قبول هدايا أو تبرعات شخصي .4

 من أشخاص لهم عالقة بعمل أعضاء هيئة التدريس.

 خدمة الجامعة والمجتمع  فيالمهنة  أخالقيات

 العمل على ربط النشاط العلمى والبحثى باحتياجات المجتمع المحيط.  .1

 الحلول لها.  إيجاداالهتمام بالبحث فى قضايا المجتمع ومحاولة  .2

 تعزيز روح االنتماء بين أفراد المجتمع من خالل عقد الندوات والمؤتمرات.  .3

 . المساهمة المستمرة فى تنمية المجتمع وإمداده بالخبرات العلمية والثقافية .4

 تعزيز القيم الدينية واألخالقية بين أفراد المجتمع.  .5

 .علي إعداد الطاقات البشرية التي يحتاجها المجتمع رصالح .6

 .الحرص على تزويد الخريجين بأحدث المعارف والخبرات التى يحتاجها المجتمع  .7

 االلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة التعليمية. .8

 وتطويرها.  التام بإستراتيجية الجامعة والكلية والعمل المستمر على تحسينها اإللمام .9

 يكلف بها من قبل المؤسسة التعليمية.  التيااللتزام بواجبات المناصب اإلدارية  .10

الجامعة فى غير أغراض البحث بعدم استخدام األجهزة والمعدات واإلمكانيات العلمية  .11

 والدراسة الخاصة بالجامعة. 

 العلمى . إلنتاجه الماديعدم المبالغة فى التقدير  .12

 الجدية فيما يسند إليه من مهامالكفاءة و  التزام .13
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 كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية لطالب  ثانيا: الميثاق االخالقى

)قاعة المحكمة  والمحاكاةوقاعة التدريب  وقاعات االمتحانات دراسيةالقاعات ال في

 النموذجية(

 المحدد بالجدول الدراسى. اعيدبالحضور فى المو االلتزام .1

 جيدا. إعدادا اله واإلعداد ةالنموذجيدور المنوط القيام به فى المحاكمات االضطالع بال .2

  أثناء الجلسات التعليمية. ةااليجابيوالمشاركة بالهدوء و االحترام  االلتزام .3

ورش العمل المتاحة على حضور الندوات و البية والحرصالط األنشطة االشتراك فى .4

 بالجامعة.

عمل على اكتساب مهارات مختلفة تواكب متطلبات سوق الالمواظبة على تنمية القدرات و .5

 العمل .

و المشاريع  األبحاث وإعدادالمثابرة فى انجاز بالثقة بالنفس والصدق والشفافية و التحلى .6

المطلوبة مع االستعانة بالمراجع الحديثة المتاحة فى بنك المعرفة المصرى و غيرها من 

 المواقع اإللكترونية.

 .االمتحاناتو إثارة الشغب فى  لجان عدم اللجوء للغش أ .7

 اآلخر فى الجامعةعالقة الطالب مع 

السادة المستشارين المنتدبين هيئه التدريس والهيئة المعاونة و أعضاءالتعاون مع جميع  .1

 والجهاز االدارى بالكلية.

 من االختالف فى النوع / الثقافة / الدين/ المستوى االقتصادى. زمالءه بالرغمإحترام  .2

التى تليق برجل القانون وبالحرم ختيار األلفاظ لتزام فى المظهر والمواعيد والحديث وااإل .3

 الجامعى. 

الحرص على االحترام المتبادل بينه و بين أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و  .4

 أعضاء الجهاز االدارى.

 تذار عند الخطأ.الحرص على التعاون مع الزمالء فى األنشطة الطالبية المختلفة و اإلع .5

 .والجامعة الكليةبالتى تنظم  المسابقاتمشاركة فى الندوات والمؤتمرات واالحتفاالت وال .6

 خارجهالب والبيئة الداخلية بالجامعة وعالقة الطا

الحرص على حضور االمتحانات فى مواعيدها بالقواعد المعلنة للقيد والتسجيل و االلتزام .7

 المقررة بجدول االمتحانات.

الهيئة ة التدريس واالستفادة من أعضاء هيئلدروس الخصوصية وا إلىللجوء عدم ا .8

 المعاونة أثناء الساعات المكتبية.

 مقاعد وحوائط .الدراسية بما تحتويه من أجهزة و المحافظة على القاعات .9

 . والجامعة مرافق الكليةالمحافظة على  .10

مجالت علمية و تنياتها من كتب و مقالتواجد بالمكتبة والمحافظة على  أثناءالتزام الهدوء  .11

 التعليمات المعلنة التى تحكم العمل داخل المكتبة. وإتباعأجهزة حاسب آلى، 

اختيار األسلوب المناسب فى الحديث و الكلية والحرص على عدم إلقاء أى مخلفات فى  .12

 مناسب و الئق. بأسلوبالتعبير عن االعتراض 
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 لإلداريين ثالثا: الميثاق األخالقي

 ه، فهمفى أداء العملية التعليمية على أفضل وج األكاديمييعاونون الجهاز  داريوناإل

القيات ه األخالقويم. وقد تشكلت وتنامت هذ المهنييمارسون أخالقيات المهنة كمعيار للسلوك 

ة المهني قياتتدريجياً إلى أن أصبحت معتمدة أدبياً وقانونياً. ويمكن تقديم نموذجاً لألخال

 على النحو التالى: اإلداريينمن جانب  باعهاإتالواجب 

 االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف المقررة، واالنضباط أثناء العمل. .1

 العمل وفق المبادئ األخالقية، وتجنب القيام بأى عمل يمكن أن يضر بسمعة الكلية. .2

 االنجاز للواجبات والمسئوليات المهنية بكل أمانة وصدق. .3

 وانين واألنظمة المعمول بها فى الكلية.االحترام الكامل للق .4

 والطالب. واإلداريين األكاديمييناالحترام الكامل للعاملين  .5

 التعامل بشفافية مع جميع المتعاملين فى إطار ضوابط العمل. .6

لتحسين فعاليتها من خالل البحث والدراسة  والسعيالحفاظ على مستوى المهنة،  .7

 والتدريب الجاد.

المعلومات وأسرار المجالس واالجتماعات وعدم اإلدالء بأى المحافظة على سرية  .8

 .اإلعالمتعليقات أو تصريحات لوسائل 

تبية، وآالت تصوير، استخدام موارد الكلية لألغراض الشخصية من أدوات مك عدم .9

 .وأجهزة طباعة..

 ا.التعامل بعدالة، وعدم التميز بين الجميع على أساس الجنس أو العقيدة أو السن أو غيره .10

العمل على نشر مناخ الثقة، وتدعيم العمل الجماعى وروح الفريق الواحد، وتنمية روح  .11

االبتكار، وتقديم االقتراحات البناءة للمسئولين لعالج مشكالت العمل لمناقشتها وتطبيق 

 الصالح منها.

 المحاماةمهنة  ةوأداب مزاولاألخالقي رابعا: الميثاق 

 بجميع يقومو والنزاهة واالستقامة الشرف بمبادئ والشخصي المهني سلوكه في م المحامىيلتز

 .وتقاليده حاماةالم وآداب ولوائحها للنقابة الداخلي والنظام القانون عليه يفرضها التي الواجبات

 المحامى تجاه موكله واجبات

 وتخصيص الوقت الكافى لذلكملف موكله بكل إخالص وأمانه  ةسادر .1

 الدفاع عن موكله االلتزام ببذل غاية جهده في .2
 .ذلكبوكله ميالً له ، وأن يخبر ميؤدي مهامه شخصياً وفي حال تعذر عليه ذلك أن ينيب ز .3

 بصفة مستمرة. واإلرشاد لموكلهتقديم النصح  .4

 حقوقه ومتابعة ملفه وكذا الجلسات حتى صدور الحكم  الدفاع عنه وعن .5

ل أو أق ي في غير المطلوب، ذلك أن القاضي ال يستطيع أن يقضللطلباتالتحديد الدقيق  .6

 .يتعلق بالنظام العام امنه أو أكثر منه إال فيم

ت كان أن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء .7

 .بعد دراسة مستنداتها وفحصها بدقة ،المقاضاة قائمة أو متوقعة
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جهد في  أقصىقوقه وبذل ح ويبدى االهتمام الالزم للمحافظة على  التعاون مع موكله .8

  الدفاع عنها.

در من ما يصإبالغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره ب .9

 .لنصح فيما يتعلق بالطعن في الحكمأحكام فيها وأن يقدم له ا

لتي الثقة ا باستغاللعن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية  االمتناع .10

  عها الموكل فيه.وض

 االمتناع عن مساعدة الخصم .11
  .موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته ابالغ .12

أية وأية عالقة تربطه بالخصم أو الخصوم اآلخرين إن وجدت  عن كشف إلى الموكلال .13

و قة أعالإذا كان من شأن تلك ال (قبوله أية وكالة)قبل  في موضوع الخالف له مصلحة

  المصلحة أن تؤثر في التوكيل.

قدرته مه أو عدم تضخيم خدماته أثناء تحديد أتعابه وال يجوز له إستغالل عدم خبرة موكل .14

  م بها.ن يقوالمالية من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أ

 ء الخصوم.موكله عن اى تجاوز تجاه القضاة والشهود والخصوم ووكال منع .15

ا ري هذعلى أسرار موكله وعلى المستندات واألوراق التى تسلم اليه ، ويس المحافظة .16

 االلتزام على العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة.

ايا و القضل في القضية االوقت والجهد المبذو، عند تحديد األتعاب االخذ فى االعتبار .17

 تعارف عليها.األتعاب المو المرتبطة

و أن أعلى أن يكون استحقاق األتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى،  عدم االتفاق .18

 ها.ينسب مقدار األتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم به في

  نون.القا أحكامتصرف مما يتعارض مع ن يفرض عليه القيام باى يسمح لموكله بأ الأ .19

ن م 81م )اذا كان يتولى الدفاع بشأنها  وق المتنازع عليهاأن يبتاع كل أو بعض الحق .20

 ، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه. قانون المحاماه(

ان ، إذا كعن الدعاوى الموكل فيها معلوماتبتصريحات أو بيانات، أو نشر  اإلدالءعدم  .21

  من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.

 ضد موكله. عدم الشهادة .22

ن قانون م 65ه )مادة المتناع عن الشهادة عن الوقائع التي علم بها عن طريق مهنتا .23

 المحاماه(.
 من قانون المحاماه(.  92الئق )مادة عن وكالته في وقت غير  عدم التنحى .24

ن مه إليه ألي سبب من األسباب، وجميع ما سلم الوكالةعند انقضاء اعادة سند التوكيل  .25

ت لمذكراالم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يسلمه صور األوراق والمستندات، ما 

 واإلعالنات التي تلقاها باسمه. 

 واجبات المحامي تجاه زمالئه 

، اوآدابه حاماةد وتقاليد مهنة المعلى المحامي ان يلتزم في معاملة زمالئه بما تقضي به قواع

 وفق ما يلي : 

عضهم بسلوك المحامين وعالقاتهم مع  ال يجوز ان تؤثر الخالفات بين الموكلين على .1

 البعض. 
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بادل تيجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين أثناء المرافعات أو عند  .2

  عاوى.المذكرات التي تتطلبها الدعوى من أجل تسهيل المرافعة وسرعة الفصل في الد

 ال يجوز للمحامي ان يسيء الى سمعة زميله العلمية أو المهنية.  .3

 بات المحامى تجاه القضاءواج

ات القضائية ال بد وأن تكون العالقة بين المحامي وأعضاء الهيئ ،قضاةللالتقدير لواجب   .1

 نون المحاماه(من قا 67)مادة  قائمة على الحب واالحترام المتبادل والتقدير الكامل لهما

 ضيةتجنب االتصال بالقاضي أو مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن ق .2

 .معروضة امامه

  . المهني مع القاضي بالطرق الودية هلسعي لحل خالف ا .3

  . حضور بالرداء الخاص بالمحاماة والمحافظه على المظهر الالئق لهاال  .4

 .على صحف الدعاوى أو الطعون أمام المحاكم غير المقيد أمامهاعدم التوقيع   .5

 ماة، وام ممارسة مهنة المحامارس أعمال المرافعة بالمخالفة ألحكمأو  عدم الحضور .6

 .عدم الحضور أمام المحكمة غير المقيد أمامها

 يراعيبالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وأن يسهل مهمة القاضي و االلتزام .7

  . وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى

 فيصل ال يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء أو أن يقدم ثمة طلبات بهدف تأخير الف .8

  .الدعوى

 .فإلنصاجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة و المحامين اآلخرين بالصراحة واي .9

 واجبات المحامى تجاه مهنته ومجتمعه

 . االلتزام بالقسم الذي يؤديه أمام لجنة قبول المحامين .1

من  62ة )ماد .في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف واألمانة والنزاهة االلتزام .2

  نون المحاماه(قا

  .دهابجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقالي القيام  .3

 . المهنة، إال بعد أداء اليمين أمام لجنة قبول المحامين أال يزاول .4

 االمتناع عن قبول دعوى يكون الخصم فيها جهة كان يعمل بها سابقاً  .5
فه موكله وعدم اتهامه بما يمس شر عدم ذكر األمور الشخصية التي تسيء إلى خصم .6

 من قانون 69ماده وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله )

 (.المحاماة
ماء بأي و اإليأفي مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أال يتخذ  .7

مكتبية ه الاقه أو الفتتنفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة، كما يحظر عليه أن يضع على أور

خدام أي و استأأي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها 

 .(المحاماةمن قانون  71)مادة  بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تواله
ة على لملقااهذا من أهم االلتزامات ن، وقديم المساعدات لغير القادرييلتزم المحامى بت .8

ن قانون م 64/1المادة . )المحامي، مما يتفق مع أخالقيات وسمو رسالة المحامي عاتق

  (.المحاماة
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