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قــسـ'''ـم یــوج'''ـب عـ'''ـلى    ـھــوریـ'''ـة مـص'''ـر الـعـــربـی'''ـة،  ھـ'''ـذا ھـ'''ـو قـــس'''ـم الــمـھـن'''ـدس بــجــم   

بـدونـھ''''ـا یـفـق''''ـد الـمـھــن''''ـدس  ىالـمـھـن''''ـدس أن یـلـت''''ـزم بـبـع''''ـض الـمـھ''''ـام األخـــالقـی''''ـة و الـت''''ـ

 سـیـحـص'''''''''ـل عـلـیـھ'''''''''ـا و یــفــق'''''''''ـد ذاتـ'''''''''ـھ و شـخـصـی'''''''''ـة.  ىـولـی'''''''''ـة الـت'''''''''ـروح الـمـسـئـ

 

أخـالق''ـیًا الب''ـد و أن یـرتـب''ـط ف''ـي ك''ـل ذھ''ـن       ا الـقـس''ـم ف''ـإن ھـن''ـاك قـان''ـوناً   بـاإلضــاف''ـة إل''ـى ھ''ـذ  

ا مـھـن'''ـدس و أن تـك'''ـون أخـالق'''ـھ و عـمـل'''ـھ و تـصـرفـات'''ـھ نـابـع'''ـة مـن'''ـھ و أن یـتـمـس'''ـك بـھـ'''ـذ       

أقـسـم'''ـھ ع'''ـلى نـف'''ـسھ    ىح'''ـتى یـح'''ـظى بالـوع'''ـد ال'''ـذ   ىالـھـنـدس'''ـ ھمــســتـقـبـل'''ـ ىالـقـان'''ـون فـ'''ـ 

 .ىلعریقة منذ بدایة التاریخ البشرالمحافظة على ھذه المھنة ا ىف
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 : مقدمة

أخالق و آداب المھنة موضوع لھ مذاق خاص فھو ال یتعلق بالجوانب الفنیة فى عملك و إنما باألساس 
الى فھو ال یخاطب العقل فقط و إنما یخاطب أیضًا الضمیر و الوجدان. و األخالقى لھذا العمل، و بالت

 على ذلك فھو نوع من حوار النفس قبل أن یكون حوار مع اآلخرین.

ھذه كلیة . وتعتبر الأعلى درجة من األمانة و النزاھة سیاسة علىجامعة فاروس  -و تنتھج كلیة الھندسة 
و الجھاز  ھیئة التدریس و الھیئة المعاونةیجب على أعضاء  . وة مسئولیة جمیع المنتمین لھاالسیاس

لترسیخ مبادئ األمانة و  اإلدارى و الطالب اإللتزام  بما جاء فى ھذه المیثاق و أن یتعاونوا جمیعًا
 تجاه المجتمع. لكلیةالصدق و النزاھة و اإلخالص وجمیع المقومات التى تحافظ على سمعة ا

قواعد األخالقیة الواجبة أو قائمة بالمسموحات و المحظورات، كما ال یقصد لیس ھذا المیثاق قائمة بال
أن یكون میثاقًا أخالقیًا یتضمن اإلجابة على جمیع التساؤالت .. و إنما ھو إطار مرجعى نستھدى بھ فى 

نمیة مناقشة قضایانا األخالقیة، و فى التوصل إلى المبادئ و القواعد الواجبة اإلتباع، كما إنھ أداة لت
سوف یحتوى ھذا المیثاق و  القدرة على إصدار األحكام األخالقیة فى مواجھة مختلف المواقف العملیة.

وسوف یتضمن أیضًا المسئولیات و لكلیة، على مجموعة من المسئولیات و اإللتزامات العامة لمجتمع ا
 اإللتزامات األخالقیة الخاصة لكل فئة بصورة مستقلة.

 قاط المسئولیة فى اآلتى:و یتلخص ن

قیًا و كل ما یقولھ یتضمن مضمونًا أخال ة التدریس و معاونیھ یتضمن بعدًاكل ما یفعلھ عضو ھیئ ·
، و ذلك صحیح سواء كان بقصد أو بغیر قصد، و سواء أدركھ عضو ھیئة التدریس و أخالقیًا

متحرك و دائم للسلوك  معاونیھ أو فاتھ إدراكھ. إن عضو ھیئة التدریس و معاونیھ نموذج حى و
ینظر إلیھ طالبھ بإكبار، و یتطلعون إلیھ فى تقدیر، و یھتدون فیما یجب فعلھ بما یفعلھ ھو، و 

 یستھدون فیما یقولون بما یقولھ ھو.

 ك قائم و مستمر و مؤثر فى الطالب حین یمشى و یتكلم،عضو ھیئة التدریس و معاونیھ سلوإن  ·
فئ و یعطى الدرس، و یصدر األمر، و ینھى عن أمر، و و یغضب، و یعاقب، و یكاو یجلس، 

یحاسب، و یصحح الواجبات و اإلمتحانات، و یرد على اإلستفسارات، و ... ، و ... ، و حین 
 یفعل و یقول أى شئ.

 یتوقع من عضو ھیئة التدریس و معاونیھ ترتیبًا على ذلك:  ·
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 واجبھ، و إنما ألنھ قدوة لمن حولھ.ن ھذا أن یكون نموذجًا طیبًا للسلوك، لیس فقط أل أوًال:

ثانیًا: أن یقود التنشئة الخلقیة السلیمة لطالبھ، و تھیئة الظروف لنموھم المعرفى و الخلقى 
 الذى نرجوه لھم.

 : مجال التدریس ة فىیخالق المھناأل -١

 فى مجال التدریس لمرحلة البكالوریوس :األخالق  ١/١ 

 : إتقان المادة العلمیة ١/١/١

و ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة أن یبذل قصارى جھده لیحقق مستوى مقبوًال من على عض
 اإلتقان لمادتھ، فإذا كان ال یتقن المادة علیھ طلب الوقت الكافى لیؤھل نفسھ لتدریسھا.

 : التحضیر الجید ١/١/٢

قوم بالتحضیر ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة حال مسئولیتھ عن التدریس، أن ی على عضو
الجید لدروسھ، و أن تشتمل خطة الدرس على المكونات األساسیة الواجبة ، و أن یھتم بتحضیر 

 الوسائل المساعدة، و أن یتأكد من إتاحتھا و صالحیتھا لإلستخدام بما یحقق أھداف الدرس.
ة، أن یلم بما ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة كذلك، للنھوض بمسئولیتھ األخالقی على عضوو 

 تطویر دروسھ بما یتوافق مع المستجدات.ھو جدید فى مادتھ و یحاول 

 : معاییر الجودة ١/١/٣

ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة أن یلتزم بالمعاییر القیاسیة للجودة (رسمیة أو غیر  على عضو
 حبة للدرس.رسمیة) فى تحدید محتویات درسھ و فى أسالیبھ و أیضًا فى األنشطة المصا

 : التعریف بإطار المقرر ١/١/٤

لعدم إدراكھ أھمیة  إلطار العام للمقرر لطالبھ سواًءیھمل كثیر من أعضاء ھیئة التدریس توضیح ا
/ عضو الھیئة ذلك أو لموقف شخصى فى تنظیم التدریس، و الصحیح أن عضو ھیئة التدریس 

ضیح إطار المقرر الذى یقوم بتدریسھ و أھدافھ و عن تو طالبھ علمیًا و أخالقیًامسئول أمام المعاونة 
، بل ھو مسئول عن مناقشة طالبھ فى كل ذلك نظام تدریسھ و نظام تقویم الطالب و نظام إختباراتھم

 لإلدارة للنظر فى اإلستفادة منھا. –إذا لزم األمر  –و اإلستماع لوجھات نظرھم، و إبالغھا 

 : خلق أوسع لفرص التعلم ١/١/٥

مسئول أخالقیًا عن طالبھ، و واجبھ أن یھیئ لھم ة التدریس / عضو الھیئة المعاونة ھیئ عضو
 الفرصة للتعلم إلى أقصى مدى، و ألن یحقق كل منھم أقصى طاقتھ، و ذلك من خالل :

 اإلستخدام األمین و الفعال لوقت الدرس. ·

 تنمیة قدرة الطالب على التفكیر الحر و تكوین الرأى المستقل. ·

 اإلستطالع و إثارة األسئلة. تنمیة حب ·

 تقبل تبنى الطالب رأیًا مخالفًا لھ طالما لھ أسانید محددة. ·
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 السماح بالمناقشة و اإلعتراض فى جو دیمقراطى یقوم على الحوار. ·

 تجنب القھر و اإلرھاب فى المناقشة أو فى الدرس. ·

 عمومًا نقل عبء تعلیمى معین من مسئولیة التعلم إلى الطالب. ·

 : قان التدریس بأمانةإت ١/١/٦

جھاده إلتقان مھارات التدریس و قصارى ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة أن یبذل  على عضو
أن یسعى للتعرف على الطرق المختلفة للتدریس و الوسائل و األدوات و األسالیب التى تعاونھ فى 

ًا و مثیرًا و مفیدًا. إن الطالب أداء الدرس بإقتدار وفق أقصى قدرة لدیھ، ساعیًا لجعل درسھ مشوق
أمانة لدى عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة و یجب أن نطمئن إلى أنھ یحرص على ھذه 

 األمانة من خالل تطویره لنفسھ و لقدراتھ و مھاراتھ.

 : توجیھ الطالب بشأن مصادر المعرفة ١/١/٧

ة إلى نفسھ لیس فقط كمصدر للمعرفة عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونأن ینظر یجب 
النسبة لطالبھ، و إنما علیھ أن یعرف طالبھ مصادر المعرفة، و یدربھم على اللجوء إلیھا، و النظرة 
النقدیة لما یحصلون علیھ من معلومات. و شیئًا فشیئًا ینجح عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة 

تدریجیًا یعلمون أنفسھم فى ظل التوجیھ و اإلشراف المعاونة فى تنمیة إعتماد طالبھ على أنفسھم، و 
 و الرعایة التى یوفرھا لھم عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة.

إن عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة الذى یتیح كل المعارف و كل اإلجابات النموذجیة 
طالب فى األجل الطویل، حتى و إن لطالبھ دون مشقة منھم و دون أن یبذلوا أى مجھود یسئ إلى ال

 نجح طالبھ فى الحصول على درجات عالیة فى اإلمتحان.

 : مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب ١/١/٨

عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة مطالب بأن یوزع مجھوده على كل الطالب، و أن 
یھ أن یوجھ عنایة خاصة لألقل قدرة، و یتأكد من مشاركة الجمیع و لو تفاوتت نسبة المشاركة، و عل

و ھذه مسئولیة  لمتبعة لرعایة الطالب األقل قدرةلو كان ذلك خارج وقت الدرس، وفق السیاسة ا
 أخالقیة.

 : المتابعة الفعالة ألداء الطالب ١/١/٩

ال یصح أن یفاجأ ولى األمر فى نھایة الفصل الدراسى بأن إبنھ / إبنتھ تدھور بشدة فى مستواه 
الدراسى، دون أن یلفت عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة النظر إلى منحنى الھبوط فى 

 األداء خالل الفصل الدراسى و ھذه مسئولیة أخالقیة.

 : اإلمتناع عن إعطاء الدروس الخصوصیة ١/١/١٠

عانى ظاھرة إجتماعیة یستاء منھا الجمیع، و یفید منھا البعض، و یأصبحت الدروس الخصوصیة 
أثرھا الطالب و أولیاء األمور و العملیة التعلیمیة، و تفشى الدروس الخصوصیة إھدار ألخالق 

 المھنة من جمیع الوجوه.
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إن العالقة السامیة بین الطالب و عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة ال یجوز أن تتدھور 
المعاونة و یشترى وقتھ و یوظفھ  إلى حد أن یستأجر الطالب عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة

عنده و یدفع لھ الثمن. ھذه العالقة تتنافى تمامًا مع مكانة عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة 
 المعاونة و إحترامھ.

إن عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة الذى یحترم مھنتھ و یحترم نفسھ سیرفض تمامًا 
 ولیات أخالق المھنة.إعطاء الدروس الخصوصیة و ھذه أحد أ

 : العدل فى التعامل مع الطالب ١/١/١١

یجب على عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة إلتزام العدل فى جمیع التعامالت مع 
أو للتوجیھ أو للعقاب أو للثواب أو للمساعدة. ھذا العدل جزء من الطالب، سواء كان التعامل للشرح 

 ل جزء من أخالق المھنة.منظومة التعلیم و إرساء العد

 : التقویم و اإلمتحاناتفى األخالق  ١/٢

العنایة بالتقییم المستمر و الدورى للطالب حسب النظام المحدد بتوصیف المقرر الدراسى  ١/٢/١
 :المعتمد 

یؤدى ذلك بعنایة بحیث تكون الدرجات التى یحددھا مبنیة على عمل دقیق قام بھ، و إقتنع بھ، و 
 اع عنھ.یستطیع الدف

 : توخى العدل و الجودة فى تصمیم اإلمتحان ١/٢/٢

یعكس اإلمتحان ما تم تدریسھ و ما تم تحصیلھ، و أن یفرز مستویات الطالب المطلوب مھنیًا ھنا أن 
بعدالة دون تشدد و دون تسیب أیضًا، فاإلمتحان وسیلة لكى نقیس تقدم الطالب فى الدراسة و لیس 

إلنتقام منھم، و لیس أیضًا وسیلة لمنحھم درجات یحصلون بھا على وسیلة إلرھاب الطالب أو ا
 شھادات ال یستحقونھا.

 : اإلعالم العام عن نظام التقویم و اإلمتحان ١/٢/٣

نظام التقویم و اإلمتحان الذى سیخضع لھ، و من العدل أیضًا من العدل أن یعرف الطالب أساسیات 
سواء، و قد یكون مناسبًا إتاحة الفرصة للطالب إلبداء أن تتاح ھذه المعلومة لكل الطالب على ال

آرائھم فى النظام، حتى و لو لم تكن تلك اآلراء ملزمة لعضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة 
 أو لإلدارة و ھذه مسئولیة المھنة.

 : إلتزام الدقة و العدل فى تصحیح اإلجابات ١/٢/٤

لیحصل كل طالب على ما التصحیح و إعطاء الدرجات،  توخى الدقة التامة و العدل فى أعمال
یستحقھ. و األفضل مھنیًا ھو توزیع الدرجات أثناء تصمیم اإلمتحان، على أن یكون ھذا التوزیع 

للطالب و مكتوبًا على ورقة اإلمتحان حتى یقرر الطالب كیف یوزع وقتھ، و كیف یرتب معلنًا 
ذلك عدل و مساواة و تكافؤ فرص بین الجمیع و ھذه إجاباتھ وفق تقدیره ھو إلمكاناتھ، و فى 

 مسئولیة مھنیة. 



 جامعة فاروس - وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة
معاییر النزاھةو  میثاق الشرف األخالقى  

٢٠١٥ 

 

 
١١ 

 : مراعاة السریة التامة فى جمیع أعمال اإلمتحانات حتى إعالن النتائج ١/٢/٥

ھذا واجب مھنى أصیل أوًال لتكافؤ الفرص بین كل الطالب، و ثانیًا لتجنب التأثیر الشخصى 
إلمتحانات، و ثالثًا لتجنب البلبلة المحتملة نتیجة إلعتبارات غیر موضوعیة على أى من أعمال ا

وافر تسرب النتائج قبل إعالنھا أو تسرب تأثیر قواعد الرأفة قبل أعمالھا، أو غیر ذلك، و بالتالى یت
 لى اإلمتحانات فیؤدون أعمالھم بكفاءة أعلى. الھدوء و السكینة للقائمین ع

 : ث التظلم بكل جدیةمراجعة النتائج حال وجود أى تظلم مع بح ١/٢/٦

المھنى یقضى بتوخى الدقة و إلتزام العدل فى كل إمتحانات كان من الطبیعى السماح لما كان المبدأ 
بالتظلم من النتائج لعل ھناك أخطاء مادیة یجب تصحیحھا مثل: خطأ فى نقل درجة أو فى جمع عدة 

جة المقررة على إجابة درجات، خطأ فى تسجیل درجة فى كشوف الرصد، خطأ فى إحتساب الدر
 صحیحة، خطأ فى تطبیق أى من قواعد الرأفة أو قواعد التصحیح.

و تسمى كل ھذه األخطاء أخطاء مادیة یجب تصحیحھا، و بالتالى ھناك نظام لتلقى الشكاوى و 
 التظلمات و فحص النتائج و تصحیح األخطاء المادیة التى یتم إكتشافھا.

 : دقة التقییمالمسئولیة المجتمعیة عن  ١/٢/٧

آثار جسیمة تتجاوز حدود الطالب مخالفة مھنیة جسیمة یترتب علیھا إن عدم الدقة فى تقییم أداء 
رة و الموقف الذى غابت عنھ الدقة قد یؤدى إلى میل الطالب لقبول الحصول على شاألطراف المبا

مل وقوعھا من ھذا ما لیس من حقھ، ثم قبول إغتصاب حقوق اآلخرین، بكل اآلثار السلبیة المحت
الطالب غیر الخلوق، اإلحساس بالظلم أو عدم تكافؤ الفرص بكل اإلنعكاسات السلبیة لذلك، إھدار 

 معانى العدل و المساواة و الموضوعیة.
إن ھناك مسئولیة مھنیة على عضو ھیئة التدریس و معاونیھ قبل المجتمع توجب علیھ الدقة و العدل 

 متحانات و التقییم.  و الموضوعیة فى كل أعمال اإل

 الجامعة و المجتمع : أخالقیات المھنة فى خدمة  ١/٣

ثھ بإحتیاجات أو یبحیجب أن یربط عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة بین ما یعلمھ 
المجتمع، خصوصًا مع محدودیة موارد المجتمع عمومًا، و بالتالى یھمنا توظیف الجزء األكبر من 

للقضایا المباشرة التى یحتاج المجتمع  عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونة جھد و فكر و علم
 إلیھا.

تقبل المھام المسندة إلیھ فى النھوض بشئون  عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونةیجب على 
یذ و إتقان، و أال تعوقھ الصعوبات أو المشكالت عن تنفالجامعة بصدر رحب و القیام بھا بإخالص 

 ما یسند إلیھ من مھام.
وسعھ لمعاونة وتنمیة الھیئة المعاونة لھ من  ىبكل ما ف القیام أیضًا ى عضو ھیئة التدریسیجب عل

ال  ىاألستاذ الذ أعضاء ھیئة التدریس األقل في الدرجة الوظیفیة. و مدرسین مساعدین أو معیدین أو
واجبھ ومتخلیًا عن  ىقسمھ یكون مقصرًا ف ىفالباحثین  المساعدین أو بالمعیدین أو المدرسین ىیعتن

 .مسئولیتھ
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 :  مجال اإلدارة و العالقات مع أولیاء األمورفى  األخالق ١/٤

 : و النفسى السلیم لنمو الطالب خلق المناخ العلمى ١/٤/١

ھذه مسئولیة رئیسیة لإلدارة العلیا و لكل أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم، و ھى مسئولیة 
 باإلضافة لكونھا مسئولیة قانونیة بحكم الواجب أو الوظیفة.أخالقیة 

 : اإلستخدام الرشید للموارد و الحفاظ على المال العام ١/٤/٢

ھذه مسئولیة أخالقیة أساسیة، حیث یفترض أن إستخدامنا للمبانى أو المعدات أو المستلزمات 
ذا اإلستخدام الرشید ھو دون إسراف و دون تقصیر أیضًا، و لیكون من منطلق تحقیق الھدف 

 المطلوب.

 : بأمانة و إخالص تنمیة الصف الثانى ١/٤/٣

أكثر ما یضر المؤسسة أن یرتبط نجاحھا بوجود شخص واحد أو عدة أشخاص معدودین. لذلك 
قدرات الصف الثانى بأمانة و إخالص مسئولیة أخالقیة مھنیة، لذا ھؤالء األشخاص تنمیة 

 ب زمالء لھم لیرتفعوا لنفس مستوى األداء.المعدودین مسئولین عن تدری

 : النموذج فى السلوك الشخصى لكل من حولھإعطاء  ١/٤/٤

ھذه موجھة لجمیع العاملین فى نطاق التعامل مع أولیاء األمور، و یشمل ذلك مختلف نواحى 
 السلوك.

 : تطبیق القوانین بدقة مع مراعاة روح النص ١/٤/٥

بتطبیق القوانین بكل دقة، على أن الجمیع كافة إال اإللتزام ھذا أمر طبیعى، فال نتوقع من 
 تراعى حكمة النص قبل حرفیتھ كلما كان ذلك ممكنًا.

 أخالقیات البحث العلمى و اإلشراف على الرسائل العلمیة : ١/٥

و ذلك بفضل إرتفاع القیمة فى ثراء الشعوب و إزدھارھا تلعب الصناعة دورًا محوریًا 
القیمة المضافة العالیة من قیمة األفكار اإلبداعیة التى تفضى إلى منتجات أو  المضافة، و تأتى

إن البحث العلمى الھندسى یولد بنكًا للمعرفة و المعلومات لتغذیة خدمات جدیدة و متطورة. 
دمات فنیة جدیدة منافسة جات و أنظمة ھندسیة و خالتطویر فى مجال تصمیم و صناعة منت

 و العالمى.على الصعیدین الوطنى 

 و تنقسم األبحاث العلمیة إلى:

بحث علمى أكادیمى: و ھو یتولد من الفضول العلمى و یھدف إلى إحداث إضافة علمیة  - أ
 Significant Contribution to)معرفیة مع إظھار بوادر واضحة لألصالة 

Knowledge with Clear Evidence of Orginality). 
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لتغذیة التطویر الھندسى نًا من المعرفة و المعلومات و ھو یولد مخزوبحث علمى صناعى:  - ب
 & Design)المستقبلى و عادة ما یتأتى كتلبیة لحاجة و یھدف إلى دعم التصمیم و اإلبداع 

Innovation) .من أجل زیادة الربحیة 

، (Accuracy)من أھم خصال أخالقیات البحث العلمى تتضمن الدقة على وجھ العموم فإن 
، (Collaboration)، التعاون (Integrity)، األمانة العلمیة (Responsibility)المسؤولیة 

. و یحدد المیثاق القواعد (Objective)، و الموضوعیة (Anonymity)سریة المعلومات 
لیف العلمى و اإلشراف على الرسائل العلمیة لسلوك المتوقع فى شأن البحث و التأالواجبة فى ا

 البحث العلمى.و عالقة الملكیة الفكریة ب

 : أخالقیات البحث العلمى ١/٥/١

 نسانیة كإلتزام أخالقى أساسى.لما یفید المعرفة و المجتمع و اإلالبحوث توجیھ  ·

األمانة العلمیة فى تنفیذ البحوث و المؤلفات فال ینسب الباحث لنفسھ إال فكره و عملھ  ·
حددًا. فمقتضى أخالقیة فقط، و یجب أن یكون مقدار اإلستفادة من اآلخرین معروفًا و م

 األمانة العلمیة توثیق المصدر بالدقة تحرزًا عن التورط فى منافیات أخالقیة.

فى اإلقتباس یجب أن یكون المصدر محددًا و واضحًا و مقدار اإلقتباس مفھومًا بدون  ·
أى لبس أو غموض. لذا تعد مسألة الدقة فى نقل أو بیان أقوال اآلخرین قضیة حساسة 

 جدًا.

م بتر النصوص المنقولة بما یخل بقصد صاحبھا سواء كان ذلك بقصد أو بغیر عد ·
 قصد.

أدوار المشتركین بدقة و اإلبتعاد عن وضع فى البحوث المشتركة یجب توضیح  ·
 األسماء للمجاملة أو للمعاونة.

یجب جمع البیانات بعنایة و دقة دون تحیز من جانب الباحث. فإن الباحث العلمى  ·
 ى التعامل مع الفكرة دون نظر ألسماء أو أشخاص.األمین یستدع

یجب تقدیم البیانات فى شكل واضح و كتابة البحث بتفاصیل كافیة تمكن الباحثین من  ·
 إعادة التجارب و التحقق من النتائج.

المقررة على الطالب حتى یلموا باألوضاع الحدیثة تحدیث البیانات فى المؤلفات  ·
 المحیطة.

 : اف على الرسائل العلمیةمسؤلیة األشر ١/٥/٢

 ھناك قواعد أخالقیة تحكم عملیة اإلشراف على الرسائل العلمیة و تتمثل فى النقاط التالیة:

 التوجیھ المخلص و األمین فى إختیار و إقرار موضوع البحث. ·

تقدیم المعاونة العلمیة المقننة للطالب و التى ال تكون أكثر مما یجب فال یتحمل الطالب  ·
 ، و ال تكون أقل مما یجب فال یستفید الطالب من أستاذه.مسئولیتھ

تنمیة قدرات الطالب على تحمل مسئولیة بحثھ و تحلیالتھ و نتائجھ و اإلستعداد للدفاع  ·
 عنھا.
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تدریب الطالب على التقییم المستقل و اإلختیار الحر أثناء تنفیذ البحث على أن یتحمل  ·
 نتیجة قراره.

ب و تسفیھ قدراتھ أثناء البحث أو فى جلسات المناقشة عدم اإلقالل من شأن الطال ·
العلمیة للرسائل حتى ال یخل األستاذ بمسئولیتھ األخالقیة إزاء المساھمة فى النمو 

 المعرفى و األخالقى السلیم للطالب.

 تنمیة قدرات الطالب على التفكیر و اإلبداع فى المجاالت البحثیة الجدیدة. ·

 انة العلمیة و السریة.التأكید المستمر على األم ·

التقییم الدقیق و العادل للبحوث سواء التى یشرف علیھا أو التى یدعى لإلشتراك فى  ·
 الحكم علیھا.

 : الملكیة الفكریة و البحث العلمى ١/٥/٣    

تعتبر تشریعات الملكیة الفكریة جزءًا ال یتجزأ من البیئة الداعمة و المحفزة للبحث  ·
 العلمى.

لفكریة الحمایة المطلوبة لمنتجات المؤسسات البحثیة و الباحثین و تكون توفر الملكیة ا ·
 محفزة لھم.

تمكن حقوق الملكیة الفكریة المؤسسات البحثیة و الباحثین من الحصول على دخل  ·
 محترم من خالل إستثمار نتائج أبحاثھم فى الصناعة.

 مؤسسات و الدول بسھولة.تسھل و تنظم حقوق الملكیة الفكریة إنتقال التكنولوجیا بین ال ·

تسھل حقوق الملكیة الفكریة إیجاد و تقویة الروابط بین المؤسسات البحثیة و القطاع  ·
 الصناعى.

 توفر الملكیة الفكریة حافزًا للباحثین و المؤسسات البحثیة على اإلبداع و اإلختراع. ·

 : قبول الھدایا و التبرعاتفى األخالق  ١/٦

حولھم السمعة أو تثار ىلتبرعات من جھات مشبوھة أو أشخاص سیئیجوز قبول الھدایا أو ا ال ·
 مجادالت أخالقیة أو تمس الشرف والنزاھة.

تتلقاھا الكلیة یجب أن تكون معلنة بشفافیة تامة وجھات تلقیھا بالكلیة  ىالھدایا والتبرعات الت ·
 معلنة واستخداماتھا معلنة.

 سیاسات الكلیة ونشاطھا. لىتأثیر ع ىیجب عدم ربط الھدایا والتبرعات بأ ·

قبول ھدایا أو تبرعات شخصیة  / أعضاء الھیئة المعاونة أعضاء ھیئة التدریس ىیحذر عل ·
 خاصة من أشخاص لھم عالقة بعمل أعضاء ھیئة التدریس.

أو تورطھ فى مسائل تمس  تورطھ جھة أو شخص ثبت مؤخرًا ىیجب وقف التعامل مع أ ·
 النزاھة أو الشرف.
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 : بحقوق الملكیة الفكریةاإللتزام  ١/٧

للملكیة تشمل حمایة الملكیة الفكریة طبقًا للمعاھدات و اإلتفاقیات و القوانین الدولیة للمنظمة العالمیة 
) براءات اإلختراع و العالمات التجاریة و WTOو منظمة التجارة العالمیة ( (WIPO)الفكریة 

ات الجغرافیة و تصمیمات الدوائر الرسوم و النماذج الصناعیة و حقوق المؤلف و المؤشر
 المتكاملة.

 : حمایة حقوق المؤلف ١/٧/١

ة والفنیة وبوجھ خاص المصنفات یتمتع المؤلفون بالحقوق التالیة على مصنفاتھم األدبی ·
 تیة: اآل

 .الكتب والكتیبات والمقاالت والنشرات وغیرھا من المصنفات المكتوبة )أ 

 برامج الحاسب اآللى. )ب 

 واء كانت مقروءة من الحاسب اآللى أو من غیره.قواعد البیانات س )ج 

 .فات شفویة اخرى اذا كانت مسجلةالمحاضرات والخطب والمواعظ وایة مصن )د 

 المصنفات السمعیة البصریة. )ه 

 طرق التشغیل و سالیب العمل وأ جراءات واإلو فكار ال تشمل الحمایة مجرد األ ·
و أو موصوفة أعنھا  كان معبرًالو  البیانات و كتشافات واإل المبادىء و المفاھیم و
 و مدرجة فى مصنف. كذلك ال تشمل ما یلى: أموضحة 

لیھا مثل نصوص إو اللغة المنقولة أصلیة كانت لغتھا األ الوثائق الرسمیة أیًا -١
حكام أ حكام القضائیة واأل تفاقیات الدولیة، واإل القرارات و اللوائح و القوانین و

 ختصاص القضائى.ن اللجان االداریة ذات اإلصادرة مالقرارات ال المحكمین و

 الوقائع الجاریة التى تكون مجرد اخبار صحفیة.  خبار الحوادث وأ -٢
 بتكار فى الترتیب وذا تمیز جمعھا باألإتتمتع مجموعات ما تقدم بالحمایة ومع ذلك 
 ى مجھود شخصى جدیر بالحمایة.أو بأالعرض 

 وأبدیة غیر قابلة للتقادم أدبیة أبحقوق  لفھ العام ـ على المصنف ـیتمتع المؤلف وخ ·
 ، وتشمل ھذه الحقوق ما یلى: للتنازل عنھا

 .ول مرةتاحة المصنف للجمھور ألإالحق فى  -١

 لى مؤلفھ.إالحق فى نسبة المصنف  -٢

ال یعد لھ و و تحریفًاأیعتبره المؤلف تشویھا  الحق فى منع تعدیل المصنف تعدیًال -٣
لى مواطن الحذف إشارة غفل المترجم اإلأذا إال إ عتداءإالتعدیل فى مجال الترجمة 

 مكانتھ. ساء بعملھ لسمعة المؤلف وأو أو التغییر أ

بتدائیة بمنع طرح ن یطلب من المحكمة اإلأسباب جدیة ـ أذا طرأت إللمؤلف وحده ـ  ·
مصنفھ للتداول أو بسحبھ من التداول أو إلدخال تعدیالت جوھریة علیھ برغم تصرفھ 

من آلت  ھذه الحالة أن یعوض مقدمًا ىیلزم المؤلف ف و ىتغالل المالفي حقوق االس
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غضون أجل تحدده المحكمة وإال  ىیدفع ف عادًال تعویضًا ىستغالل المالإلیھ حقوق اإل
 زال كل أثر للحكم.

ستغالل إى و المنع ألأستئثارى فى الترخیص إالمؤلف وخلفھ العام من بعده بحق یتمتع  ·
أو إعادة  ىبخاصة عن طریق النسخ أو البث اإلذاع لوجوه ووجھ من ا ىلمصنفھ بأ

، أو الترجمة أو التحویر أو التأجیر ىأو التوصیل العلن ىأو األداء العلن ىالبث اإلذاع
أو من  ىذلك إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب اآلل ىأو اإلعارة أو اإلتاحة للجمھور، بما ف

تصاالت وغیرھا من بكات اإلو شأات اإلنترنت أو شبكات المعلومات خالل شبك
 الوسائل. 

ذا لم تكن ھى إلى فى التأجیر على برامج الحاسب اآل ستئثارىال ینطبق الحق اإل و
لسمعیة البصریة متى كان ال یؤدى ساسى للتأجیر وال على تأجیر المصنفات االمحل األ

 لیھ. إار ستئثارى المشبصاحب الحق اإل مادیًا نتشار نسخھا على نحو یلحق ضررًاإلى إ
عمال التصرف فى النسخة االصلیة أوخلفھ من بعده بالحق فى تتبع كما یتمتع المؤلف 

لمصنفھ، والذى یخولھ الحصول على نسبة مئویة معینة ال تجاوز عشرة فى المائة من 
 الزیادة التى تحققت من كل عملیة تصرف فى ھذه النسخة. 

و توزیع مصنفھ أو بیع أستخدام إو أستیراد إتنفد حق المؤلف فى منع الغیر من ویس
و أیة دولة أستغاللھ وتسویقھ فى إذا قام بإحكام القانون المصرى أل المحمى وفقًا

 رخص للغیر بذلك. 

خرى فى ترجمة ذلك ألى لغة اجنبیة إیة حق المؤلف وحق من ترجم مصنفھ تنتھى حما ·
و بواسطة أا الحق بنفسھ و المترجم ھذأذا لم یباشر المؤلف إلى اللغة العربیة إالمصنف 

 و المترجم.أصلى ول نشر للمصنف األأفى مدى ثالث سنوات من تاریخ غیره 

 نة فى القانون المصرى. و بعض حقوقھ المالیة المبیألى الغیر كل إن ینقل أللمؤلف  ·
بالتفصیل كل حق  ن یحدد فیھ صراحة وأ و ن یكون مكتوبًاأنعقاد التصرف ویشترط إل

 ستغالل ومكانھ. نھ ومدة اإلللتصرف مع بیان مداه والغرض م ًالعلى حدة یكون مح
من حقوق مالیة وال یعد ترخیصھ  لكل ما لم یتنازل عنھ صراحة ویكون المؤلف مالكًا

یتمتع بھ على خر آى حق مالى أمنھ باستغالل  حد ھذه الحقوق ترخیصًاأستغالل إب
 المصنف نفسھ. 

 بیة المنصوص علیھا فى القانون المصرىدخالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل و
 ى عمل من شأنھ تعطیل استغالل الحق محل التصرف. أیمتنع علیھ القیام ب

كثر من أو أنظیر نقل حق  و العینى الذى یراه عادًالأن یتقاضى المقابل النقدى أللمؤلف  ·
الناتج ة نسبیة فى اإلیراد ساس مشاركألى الغیر على إستغالل المالى لمصنفھ حقوق اإل

 ساسین. و بالجمع بین األأساس مبلغ جزافى أعاقد على ستغالل، كما یجوز لھ التمن اإل

كان نوع ھذا  یًاأصلیة من مصنفھ تب على تصرف المؤلف فى النسخة األال یتر ·
 التصرف نقل حقوقھ المالیة. 

و عرض أو نقل أن یمكن المؤلف من نسخ ألیھ بإلزام المتصرف إومع ذلك ال یجوز 
 صلیة وذلك كلھ ما لم یتفق على غیر ذلك. نسخة األال
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مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف  تفاق المشار إلیھ سابقًاذا تبین أن اإلإ ·
طرأت بعد التعاقد یكون للمؤلف أو خلفھ أن یلجأ إلى المحكمة االبتدائیة بطلب إعادة 

 اقد معھ وعدم اإلضرار بھ. النظر في قیمة المقابل المتفق علیھ مع مراعاة حقوق المتع

 نتاجھ الفكرى المستقبلى. إكل تصرف للمؤلف فى مجموع  مطلقًا بطالنًا یقع باطًال ·

و المتاح للتداول من أق المالیة للمؤلفین على المنشور یجوز الحجز على الحقو ·
فى صاحبھا قبل نشرھا ما لم ال یجوز الحجز على المصنفات التى یتو مصنفاتھم و

 لى نشرھا قبل وفاتھ. إنصرفت إادتھ كانت قد رإن أیثبت 

لمدة خمسین  و تحمى الحقوق المالیة لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حیاتھم جمیعًا ·
 منھم.  سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حیًا

تحمى الحقوق المالیة للمؤلف المنصوص علیھا فى القانون المصرى مدة حیاتھ ولمدة  ·
 وفاة المؤلف. خمسین سنة تبدأ من تاریخ

 : حمایة حقوق جھة النشر ١/٧/٢

و أللنسخ  شخصیًا ن یطلب من الوزارة المختصة منحھ ترخیصًاأى شخص ز ألیجو ·
ألحكام القانون المصرى، وذلك دون  طبقًا ىمصنف محم ىأل الترجمة أو بھما معًا

ؤلف أو الفقرة التالیة نظیر سداد تعویض عادل للم ىلألغراض المبینة ف إذن المؤلف و
للمصنف، أو یلحق  ىستغالل العادرط أال یتعارض ھذا الترخیص مع اإلخلفھ، وبش

 غیر مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب حق المؤلف.  ضررًا

 صدار الترخیص بقرار مسبب یحدد فیھ النطاق الزمانى والمكانى لھ وإیكون  و
 مستویاتھ.  نواعھ وأحتیاجات التعلیم بكافة إغراض الوفاء بأل

ات الرسم لقانون المصرى حاالت وشروط منح الترخیص وفئالئحة التنفیذیة لوتحدد ال
 لف جنیھ عن كل مصنف. أالمستحق بما ال یتجاوز 

مصرى، لیس للمؤلف حكام القانون الأل دبیة طبقًاخالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل ·
 تیة:عمال اآلاألى عمل من أن یمنع الغیر من القیام بأبعد نشر مصنفھ 

و بطالب داخل المنشأة التعلیمیة أطار عائلى إجتماعات داخل إداء المصنف فى أ -١
 و غیر مباشر. أتم بدون تحصیل مقابل مالى مباشر ما دام ذلك ی

محض وبشرط أال ال ىستعمال الناسخ الشخصعمل نسخة وحیدة من المصنف إل -٢
غیر مبرر بالمصالح  ضررًا للمصنف أو یلحق ىستغالل العادیخل ھذا النسخ باإل

 .المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف

حائز الشرعى لھ بغرض لى بمعرفة النسخة وحیدة من برنامج الحاسب اآل عمل -٣
ستخدام، لیة أو تلفھا أو عدم صالحیتھا لإلحالل عند فقد النسخة األصالحفظ او اإل

ستخدام ھذا إل ىالضرور القدر قتباسباس من البرنامج وأن جاوز ھذا اإلقتأو اإل
حدود الغرض المرخص بھ ویجب إتالف النسخة األصلیة أو  ىالبرنامج مادام ف

لقانون المصرى حائز، وتحدد الالئحة التنفیذیة لالمقتبسة بمجرد زوال سند ال
 حاالت وشروط االقتباس من البرنامج. 
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و أنقد سات منھ بقصد الو مقتبأو مقتطفات أعمل دراسات تحلیلیة للمصنف  -٤
 عالم.و اإلأالمناقشة 

داریة فى إو أجراءات قضائیة إستعمال فى النسخ من مصنفات محمیة وذلك لإل -٥
 سم المؤلف. إ جراءات مع ذكر المصدر وحدود ما تقتضیھ ھذه اإل

أو  سمعیًا نسخ أجزاء قصیرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجیًال -٦
ض التدریس بھدف اإلیضاح أو الشرح، ذلك ألغرا ، وبصریًا أو سمعیًا بصریًا

أن یذكر  أال یتجاوز الغرض منھ، و الحدود المعقولة و ىبشرط أن یكون النسخ ف
 .عنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنًا سم المؤلف وإ

 ذا كان ذلك ضروریًاإو مستخرج من مصنف أو مصنف قصیر أنسخ مقال  -٧
 :تیینوذلك بالشرطین اآل ت تعلیمیةغراض التدریس فى منشآأل

 و فى اوقات منفصلة غیر متصلة.أن یكون النسخ لمرة وحیدة أ -

 عنوان المصنف على كل نسخة. سم المؤلف وألى إن یشار أ -

و بواسطة أو المحفوظات أة من المصنف بواسطة دار للوثائق تصویر نسخة وحید  -٨
ى أذلك فى  و شرة ـ ـ بصورة مباشرة او غیر مبا  المكتبات التى ال تستھدف الربح

 تیتین: من الحالتین اآل

و مستخرج من مصنف أو مصنف قصیر أن یكون النسخ لمقالة منشورة أ -
ستخدامھا فى من النسخ تلبیة طلب شخص طبیعى إل متى كان الغرض

 و على فترات متفاوتة.أن یتم ذلك لمرة واحدة أو بحث على أدراسة 

و لتحل النسخة أصلیة ة األنسخ بھدف المحافظة على النسخن یكون الأ -
ستخدام ویستحیل غیر صالحة لإلصبحت أو أو تلفت أمحل نسخة فقدت 

 الحصول على بدیل لھا بشروط معقولة.

مل ثناء القیام بعأو أثناء البث الرقمى لھ أو أ النسخ المؤقت للمصنف الذى یتم تبعًا -٩
داة لألطار التشغیل العادى إفى  ، وستقبال مصنف مخزن رقمیًاإیستھدف 

 المستخدمة ممن لھ الحق فى ذلك.

و أكام القانون المصرى فلیس للمؤلف حأل دبیة طبقًاخالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل ·
ذاعة فى الحدود التى تبررھا و ھیئات اإلأو الدوریات أن یمنع الصحف أخلفھ 

 غراضھا مما یلى:أ

مقاالتھ  ة، وتیحت للجمھور بصورة مشروعأنشر مقتطفات من مصنفاتھ التى  -١
المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معین، ما لم یكن 

لى إ لى المصدر الذى نقلت عنھ وإشارة بشرط اإل المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، و
 عنوان المصنف. سم المؤلف وإ

لنیة حادیث التى تلقى فى الجلسات العاأل الندوات و المحاضرات و نشر الخطب و -٢
 جتماعات العلنیة العلمیة واإل اإلداریة و الھیئات التشریعیة و للمجالس النیابیة و

 ىیشمل ذلك المرافعات القضائیة ف الدینیة و جتماعیة واإل السیاسیة و الفنیة و األدبیة و
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جمع ھذه المصنفات  ىمع ذلك یظل للمؤلف وحده أو خلفھ الحق ف الجلسات العلنیة، و
 سب إلیھ. مجموعات تن ىف

لك فى و سمعى بصرى متاح للجمھور وذأو بصرى أنشر مقتطفات من مصنف سمعى  -٣
 حداث الجاریة. سیاق التغطیة االخباریة لأل

نسخًا منھا  ال یحق لمن قام بعمل صورة آلخر أن ینشر أو یعرض أو یوزع أصلھا أو ·
لك یجوز نشر مع ذو فھ، لم یتفق على خال ما الصورة جمیعًا فىدون إذنھ أو إذن من 

صفة  ىالصورة بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذو
رسمیة أو عامة أو یتمتعون بشھرة محلیة أو عالمیة أو سمحت بھذا النشر السلطات 
العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط أال یترتب على عرض الصورة أو 

 ف الشخص أو بسمعتھ أو اعتباره. تداولھا فى ھذه الحالة مساس بشر
یجوز للشخص الذى تمثلھ الصورة أن یأذن بنشرھا فى الصحف وغیرھا من وسائل  و

 لم یتفق على غیر ذلك.  لو لم یسمح بذلك المصور ما النشر حتى و
كانت الطریقة التى عملت بھا من رسم أوحفر أو  تسرى ھذه األحكام على الصور أیًا و

 أیة وسیلة أخرى.

 : حمایة براءات اإلختراع ١/٧/٣

اإلختراع یستحق براءة إختراع إذا كان جدیدًا، و كان یتضمن خطوة إبتكاریة، و أمكن تطبیقھ 
صناعیًا. لذا، فالمراد بالحمایة بموجب البراءة أن اإلختراع ال یمكن صنعھ أو اإلنتفاع بھ أو 

و یجرى إنفاذ الحقوق فى البراءة توزیعھ أو بیعھ ألغراض تجاریة دون موافقة مالك البراءة. 
عادة أمام المحاكم التى لھا صالحیة وقف التعدى على البراءات فى معظم األنظمة. و یمكن 
للمحاكم أن تعلن بطالن البراءة أیضًا بناء على طعن كسبھ الغیر. و وفقًا لحقوق الملكیة الفكریة 

سنة من تاریخ  ٢٠منح مدة مقدارھا براءات اإلختراع ینص على المتصلة بالتجارة، فإن قانون 
تقدیم الطلب. و بموجب ھذا القانون، تمنح شھادة المنفعة مدة حمایة أولیة مقدارھا عشر سنوات 

لمدتین متتالتین إضافیتین مقدار كًال منھا خمس  بدایة من تاریخ تقدیم الطلب و قابلة للتجدید
ستغالل اإلبتكار الحائز على براءة سنوات وفقًا لإلستخدام. یحق لمالك براءة اإلختراع إ

اإلختراع، و تخصیص براءة اإلختراع، و نقل ملكیتھا، و إبرام عقود مرخصة. و وفقًا لحقوق 
الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة یحق للحكومات حظر اإلستغالل التجارى لبراءات اإلختراع 

 ألسباب تتعلق بالنظام العام أو المبادئ األخالقیة.

 : حمایة العالمات التجاریة ١/٧/٤

یوفر القانون الحمایة للعالمات التجاریة و عالمات الخدمة المسجلة. فمبجرد تسجیلھا، ال یكون 
ھناك حق فى إستخدامھا ألى شخص أو مؤسسة أخرى سوى الجھة المالكة أو المستخدمین 

المات التجاریة تتخذ ضده إجاءات اإلنتھاك. و مدة حمایة العالمعتمدین. و من یخالف ذلك 
عشر سنوات، قابلة للتجدید. فى خالل ھذه المدة یحق لمالك العالمة التجاریة أو عالمة الخدمة 

 توزیع إستخدامھا، أو تخصیصھا، أو الترخیص بذلك.
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 : حمایة الرسوم و النماذج الصناعیة ١/٧/٥

ن التنازل عن یوفر القانون الحمایة للرسوم و النماذج الصناعیة بصفتھا ملكیة خاصة یمك
ملكیتھا و نقل ملكیتھا عن طریق تطبیق القانون. و حتى تكون الرسوم و النماذج الصناعیة 

و الحمایة، فیتعین أن تكون جدیدة و ال تعتمد على مظھر مادة أخرى تشكل صالحة للتسجیل 
خمس مدتھا  جزءًا ھامًا منھا. و تتمتع الرسوم و النماذج الصناعیة المسجلة بالحمایة لفترة أولیة

سنوات قابلة للتمدید لفترتین مدة الواحدة منھما خمس سنوات، و ھو ما یوفر حمایة إجمالى 
 مدتھا خمسة عشر عامًا.

 : حمایة تصمیمات الدوائر المتكاملة ١/٧/٦

یوفر قانون تصمیمات الدوائر المتكاملة الحمایة لتصمیمات الدوائر المتكاملة بناًء على اإلبداع، 
 المبدع، و أن اإلبداع قد تم بحریة.و إختراع 

مدة الحمایة مقدارھا عشر سنوات من تاریخ اإلستغالل التجارى أو خمسة عشر سنة من تاریخ 
اإلنشاء إذا لم تستغل تجاریًا. كما یتیح القانون قیام المالك بإتخاذ إجراءات إذا كانت ھذه الحقوق 

مكن نقل ملكیة الحق إما جزئیًا أو كلیًا من المعترف بھا بموجب ھذا القانون قد أنتھكت. كما ی
خالل التنازل أو الترخیص، أو الوصیة بذلك، أو من خالل إنفاذ القانون ذلك لتوفیر ضمان 

 للمستثمرین فى صناعة اإللیكترونیات و لضمان نمو التقنیة.

 : حمایة المؤشرات الجغرافیة ١/٧/٧

مل إسم المكان الذى حتسجیل للسلع التى تیوفر قانون المؤشرات الجغرافیة الحمایة عند ال
أنتجت فیھ السلع. و ال تتمتع المؤشرات الجغرافیة التى تتعارض مع النظام العام أو المبادئ 

 األخالقیة بالحمایة التى یخولھا ھذا القانون. 
 

 : للطالبة یخالق المھناأل -٢

 : نحو أستاذه الطالب واجب ٢/١

بھ من إحترام و توقیر ھیئة المعاونة من الطالب ما یلیق أن یرى عضو ھیئة التدریس / عضو ال ·
فھو عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونةفالبد للطالب أن یحرص على أن یستفید من 

مھما كان لدیھ من تقصیر سواء فیما یتعلق بالمخالفات الشرعیة أو ضعف علمى فھو على كل 
 حال أقدر منھ علمًا و تجربًة.

بشر لیس معصومًا فقد یقع فى خطأ و قد یتحدث فى  ریس / عضو الھیئة المعاونةعضو ھیئة التد ·
موضوع معین لدى الطالب فیھ معلومات لیست لألستاذ، فحین یدرك الطالب خطأ أستاذ فھذا ال 

عضو ھیئة التدریس / عضو یعنى أنھ أعلم منھ و ال أكثر إحاطة. و الطالب الحكیم وجوده مع 
لھ وقت محدود  عضو ھیئة التدریس / عضو الھیئة المعاونةود و تدریس محد الھیئة المعاونة

فلیحرص على أن یستفید منھ قدر اإلمكان و لو حتى خارج حجرة الدراسة سؤاًال و إستشارًة و 
 مناقشًة.
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ن یتعلم العلم حیاة الطالب الجاد ھي قضیة اإلخالص هللا عز وجل فعلیھ أ ثمة قضیة مھمة في ·
 بتغاء لوجھ اهللا تعالى ونفعھم فیما ھووأن یوظف ما یتعلمھ لخدمة الناس إعالى اهللا ت بتغاء وجھإ

 كل ىكافة التخصصات وتحتاج إلى الناس األخیار ف ىمن تخصصھ فاألمة تحتاج إلى طاقات ف

    میدان.

صلتھ بھ مقتصرة  إال یكون بتخصصھ، و ىالنیة الخالصة البد أن یعتن یستحضر ىإن الطالب الذ ·
 الدوریات و متابعتھ للكتب و ىثر ذلك فمقاعد الدراسة، فینبغى أن یظھر أ تلقاه فىعلى ما ی

 البرامج العلمیة المتعلقة بتخصصھ، إذ بدون ذلك لن یستطیع أن یفید األمة من خالل و الندوات

 .ھذا التخصص

الدروس الخصوصیة علم ناقص من غیر المتخصصین أو ناقصى األھلیة. فعلى الطالب الحرص  ·
ى المقرر الذى یتلقاه داخل حجرات الدراسة فغالبًا ما یكون قد أعد بعنایة و یكمل فیھ الطالب عل

 دراسة العلم و لو بشكل مختصر و یمتحن فیھ فیعید قراءتھ و مراجعتھ و إستذكاره.

الشباب أھم فئات المجتمع فالشباب أكثر طاقة و حیویة و ھم قادة المجتمع فى المستقبل فلذلك  ·
یمارس الطالب األنشطة الطالبیة النافعة التى تعود على المجتمع بالخیر و النماء من یجب أن 

 خالل مؤسساتھم و جامعتھم تحت إشراف من أساتذتھم.

 : الطالب حقوق ٢/٢

لطالب وحفظ احترام إوإعداد للبحث وعلى األسرة الجامعیة  التعلیم  ىیتمتع الطالب بحقھ ف ·
 كرامتھ.

 تمییز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدین أو خاصیة أخرى. ىألالطالب یجب أال یتعرض  ·

 حترام القواعد المتعلقة بواجباتھ. إظل  ىف ىالرأ یتمتع الطالب بحریة التعبیر و ·

 .ىالحصول على تقییم منصف وحیاد ىلھ الحق ف تعلیم حدیث و ىللطالب الحق ف ·

ة السنة الجامعیة و أن تكون الحصول على مضمون برنامج الدروس منذ بدای ىللطالب الحق ف ·
 ) متاحة لھ.إلخالمطبوعات... -المؤلفات  - الوسائل المساعدة (مراجع

ختبار مع تمكینھم من جدول تنقیط اإل و ىمرفقة بالتصحیح النموذجطالب یجب تسلیم النقاط لل ·
 اآلجال المعقولة. ىطالع على أوراق االمتحان، فاإل

 أثناء تصحیح االختبار. ر نفسھ مظلومًاتقدیم طعن إذا اعتب ىللطالب الحق ف ·

 موضوع بحث. ختیارى إف شتراكاإل ىالدراسات العلیا الحق ف ىللطالب المسجل ف ·

إلیھا السیما نظامھا  ىینتم ىیحق للطالب التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعیة الت ·
 .ىالداخل

 .س فیھیدر ىالمحیط الذ ىاألمن ف والنظافة  ىللطالب الحق ف ·

 ستفادة من خدمات المكتبة ومركز الحاسوب. اإل ىللطالب الحق ف ·

اللجان  ىنتخاب ممثلیھ فإمعیات طالبیة كما ُیَشجَُّع على إنشاء ج ىیمكن للطالب المشاركة ف ·
 الطالبیة دون عوائق أو ضغوطات. 
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 :داخل الحرم الجامعى  الطالب أخالقیات ٢/٣

 كل أعمالھ و ىحترام فاإل مانة واألو ة مثل الصدق باألخالق الحسن ىعلى الطالب التحل ·
 نشاطاتھ.

نتظام فى الدراسة و القیام بكافة المتطلبات الدراسیة فى ضوء القواعد و المواعید المنظمة اإل ·
 و ذلك وفقًا، عتذار و الحذف و اإلضافةلبدء الدراسة و نھایتھا و التحویل و التسجیل و اإل

 .نظمة الساریة بالجامعةاأل حكام الواردة باللوائح ولأل

و الموظفین و العمال من منسوبى  و أعضاء الھیئة المعاونة عضاء ھیئة التدریسأحترام إ ·
الجامعة و غیرھم من منسوبى الشركات المتعاقدة مع الجامعة و غیره من الطالب داخل 

ى أو الفعل بأالجامعة و كذلك الضیوف و الزائرین  لھا و عدم التعرض لھم باإلیذاء بالقول 
 .صورة كانت

نتظام و النظام فیھا و عدم التغیب حترام القواعد و الترتیبات المتعلقة بسیر المحاضرات و اإلإ ·
 .عنھا إال بعذر مقبول وفقا للوائح و النظم

و الدروس العملیة فى المقررات غیر المسجل فیھا الطالب ألتزام بعدم حضور المحاضرات اإل ·
 .المقرر ستاذأإال بإذن خاص من 

 .دقیقة عند تسجیلھ على الطالب تقدیم معلومات صحیحة و ·

ثناء وجوده داخل الجامعة و تقدیمھا للمختصین عند ألتزام الطالب بحمل البطاقة الجامعیة إ ·
 .الطلب

ى ألقیام بعدم او  لھا نظمة الجامعیة و لوائحھا و التعلیمات و القرارات الصادرة تنفیذًاتباع األإ ·
 .داب العامةو اآلأخالق األعمال مخلة بأ

و تعطیلھا عن العمل و أو العبث بھا أتعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف لتزام بعدم الاإل ·
 .ستعیر منھا فى الوقت المحددأإرجاع ما  المحافظة علیھا و على المواد و الكتب الجامعیة و

 .جامعةاألمن داخل ال حترام قواعد النظافة وإعلى الطالب  ·

تدخین فیھا و عدم إثارة متناع عن الالسكینة داخل مرافق الجامعة و اإلبالھدوء و لتزام اإل ·
 .ماكن المخصصةو التجمع فى غیر األأاإلزعاج 

و المكتبات أو المختبرات أداخل قاعات الدراسة ا ت كوالت و المشروباأعدم تناول الم ·
  .الجامعیة

لمعتمد من قبل الجامعة یعمل بشكل لكترونى الرسمى ان بریده اإلأكد من أعلى الطالب الت ·
صحیح و علیھ قراءة بریده اإللكترونى بشكل یومى لمتابعة ما قد یرسل خاللھ من إعالنات أو 

 .خالفھ

و أنات الرسمیة داخل مبنى الجامعة على الطالب متابعة اإلعالنات التى توضع فى لوحة األعال ·
 .الكلیة

 یة في حریة التعبیر.على الطالب احترام حق أعضاء األسرة الجامع ·

 نتحال أعمال الغیر.إیلجأ إلى  یجب على الطالب أال یغش وأال ·
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 :تعلیمات اإلمتحانات و اإلختبارات  ٢/٤

 .ختباره و الحضور قبل بدایتھ بنصف ساعةإكد من فترة و مكان أعلى الطالب الت ·

تقدیره فى ذلك  ختبار و یحسبفى ذلك اإل ختبار تكون درجتھ صفرًاالطالب الذى یتغیب عن اإل ·
 عمال الفصلیة التى حصل علیھا فقط مالم یكن ھناك عذرًاساس درجات األأالمقرر على 

 .مقبوًال

دوات أعلى الطالب إحضار كل ما یحتاجھ من األدوات المسموح بھا و ال یسمح باستعمال  ·
 .اآلخرین

 ال یسمح للطالب باآلتى : ·

 .ختبارات إال بالبطاقة الجامعیةدخول قاعة اإل -

 .ختبارات قبل حضور المراقبدخول قاعة اإل -

نتھاء من رصد الحضور و ختبار قبل مضى نصف الوقت و اإلالخروج من قاعة اإل -
 .الغیاب

 .ختبار و یجب قفلھاتصال داخل قاعة اإلجھزة اإلأستعمال إ -

 .المحروم منھ الطالبر ختبار للمقردخول اإل -
 

 : لإلداریین و الفنیینة یخالق المھناأل -٣

قیات المھنة اإلداریة أمر البد أن ال یقدم على ما عداه، بإعتبار أن مجموعة المھن فى المجتمع إن أخال
ھى األداة المنفذة ألھداف و تطلعات جمیع األفراد داخل المؤسسة. و إذا فقد العاملون فى مختلف 

 التخلف. التخصصات و القطاعات آداب و أخالقیات األداء، فإن النتیجة الحتمیة تكون الفشل و 
إن الطریقة الوحیدة للحكم على مھنة معینة ھو سلوك أعضاء تلك المھنة إزائھا، و الحفاظ على قیم و 

 الثقة و اإلحترام و الكفاءة و الكرامة. و یجب أن یتمیز الدلیل األخالقى للمھنة اإلداریة و الفنیة باآلتى:

وفقًا لما ھو محدد بالقانون و لوائح أن یؤدى بنفسھ الواجبات المنوطة بھ بدقة و أمانة و ذلك  ·
 العمل و عقود العمل الفردیة و الجماعیة، و أن ینجزھا فى الوقت المحدد.

أن یحافظ على مواعید العمل، و أن یتبع اإلجراءات المقررة فى حالة التغیب عن العمل أو  ·
 مخالفة مواعیده.

و أیة أشیاء أخرى، و أن یقوم أن یحافظ على ما فى عھدتھ من أدوات أو أجھزة أو مستندات أ ·
 بجمیع األعمال الالزمة لسالمتھا.

التى  جامعةأن یحترم رؤساءه أو زمالءه فى العمل و أن یتعاون معھم بما یحقق مصلحة ال ·
 یعمل بھا.

 أن یحافظ على كرامة العمل، و أن یسلك المسلك الالئق بھ. ·

 أمنھا. أن یراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سالمة المنشأة و ·

 

أو أن یحافظ على أسرار العمل، فال یفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سریة بطبیعتھا  ·
 وفقًا للتعلیمات الكتابیة.
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ة لتنمیة و تطویر مھاراتھ و خبراتھ مھنیًا و ثقافیًا أو لتأھیلھ لجامعأن یتبع النظم التى تضعھا ا ·
 سسة.للقیام بعمل یتفق مع التطور التقنى فى المؤ

العام فى كل المسائل المھنیة، شامًال إحترام اإلختالف و التنوع داخل الحرص على الصالح  ·
 المجتمع، و الدعوة لتكافؤ الفرص بین المستفیدین.

 تقدیم أفضل خدمة ممكنة فى ضوء اإلمكانیات المتاحة. ·

 : خالقیات المھنیة لفنى المعاملاأل ٣/١

  .رتداء البالطو الخاص بھإن یقوم بأالعمل ب ىف المعمل حسن المظھر ىالبد أن یكون فن ·

 ىالبد أن یتعامل مع الطالب على أحسن وجھ و یقوم بتوجیھ الطالب إلى أماكن تواجدھم ف ·
 .المعمل

و األدوات  تحضیر المواد الكیمیائیة الخاصة بعمل الطالب داخل المعملیجب على فنى المعمل  ·
 ت.الخاصة بعملھم إن وجد

 .فة األجھزة الموجودة داخل المعملالحفاظ على نظاعمل یجب على فنى الم ·

 .ضیر الكیماویات و المحافظة علیھاتح ىالمعمل باألمانة ف ىیجب أن یتصف فن ·

  و معاونیھم. حسنة مع أعضاء ھیئة التدریسمعاملة البد  فنى المعمل أن یتعامل  ·

یعمل علیھا  ىالقسم و التتوجد في  ىالمعمل أن یكون على درایة كافیة باألجھزة الت ىعلى فن ·
 .الطالب و كذلك تلك الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس و اإلبالغ عن اى عطل یحدث لألجھزة

 .المعمل أن یكون على درایة كاملة بكل ما یخص المعمل من كھرباء و غاز ىعلى فن ·

 : ختصاصى المكتبات و المعلوماتاألخالقیات المھنیة إل ٣/٢

 لمھنة المكتبات و المعلومات.اإلھتمام بالسمعة الطیبة  ·

التعھد بالدفاع عن المھنة و تقدمھا، من خالل إتاحة الوصول إلى المعلومات و تقدیم األفكار و  ·
 األعمال المبدعة.

الحرص على تحقیق التوازن بین إحتیاجات المستفیدین (الفعلیین و الحتمیین) و بین المتطلبات  ·
 المنطقیة للجامعة.

 میع المستفیدین من المعلومات. المعاملة العادلة لج ·

النزاھة و اإلبتعاد عن اإلنحیاز عند الحصول على المعلومات و تقویمھا و تقدیمھا للمستفیدین  ·
 منھا.

 إحترام السریة و الخصوصیة فى التعامل مع المستفیدین من المعلومات. ·

 اإلھتمام بالحمایة و المحافظة على مورثونا المعلوماتى فى جمیع أشكالھ. ·

 حترام و إدراك قیمة كیانات مصادر المعلومات و الجھود الفكریة للمسؤولین عنھا.إ ·

 المعرفة و المھارات و القدرات المھنیة و المحافظة علیھا.الحرص على تطویر  ·

إحترام مھارات و قدرات اآلخرین، سواء كانوا من المتخصصین فى المكتبات و المعلومات أو  ·
 المستفیدین أو زمالء المھنة.
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العمل على جعل عملیة إتاحة المعلومات و المعاییر و اإلجراءات التى تنظم ھذه العملیة على  ·
 قدر كبیر من الوضوح و الشفافیة.

التعامل بشكل سریع و بعدالة مع الشكاوى التى یقدمھا المستفیدین و إطالعھم بشكل مستمر  ·
 على التطورات فى معالجة ھذه الشكاوى.

و خدمات المعلومات التى تحت مسؤولیاتھم فى اإلستجابة لحاجات  التأكد من فاعلیة أنظمة ·
 المستفیدین فى ضوء الموارد المتاحة.

الدفاع عن حاجات و إھتمامات المستفیدین من المعلومات مع مراعاة حقوق و حمایة الملكیة  ·
 الفكریة.

عارفھم و تشجیع الزمالء و بخاصة أولئك الذین تحت مسئولیاتھم إداریًا لتحسین مستوى م ·
   قدراتھم المھنیة و المحافظة علیھا.

 :األخالقیات المھنیة الخاصة بشئون العاملین  ٣/٣

 .التعامل مع اإلدارات المختلفة للكلیة وخارج الكلیة ىحسن المظھر واللباقة ف ·

قوم بتقدیم الخدمة ییات اإلداریة بین أفراد الكلیة وتسھیل العمل الموظف علىعمل ییجب أن  ·
 و معاونیھم. العاملین وأعضاء ھیئة التدریسللسادة 

 و الجامعة. الكلیة ىتعاون مع كل اإلدارات المختلفة فال ى الموظفعل ·

و أعضاء الھیئة قوم بتسجیل السادة العاملین وأعضاء ھیئة التدریس ی على الموظف أن ·
 ىم قبول أالصدق واألمانة وعد ىكل اإلجراءات بمنتھ متم تعینھم وتسھیل لھ نالذیالمعاونة 

 .ھدایا

المناصب  ىختیار األكفاء فإ حالة اإلعالن عن وظائف شاغرة و ىصادق فالموظف كون یأن  ·
 .نحیازیة لشخص دون اآلخرالمطلوبة وعدم اإل

 .تسجیل التصاریح كتابة و ىصدق وأمانة ف لدى الموظفأن یكون  ·

الخارج  إلى ئة المعاونةأو أعضاء الھی العاملین أو أعضاء ھیئة التدریس من ىحالة سفر أ ىف ·
انات الصحیحة لھم وعدم تسجیل البیالموظف بقوم یأن أجازة بدون مرتب حج أو أداء عمرة أو 

 .المجامالت

 وو أعضاء الھیئة المعاونة بإرسال البیانات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس الموظف قوم یأن  ·
العالوات  ىأحد عن اآلخر ف سوف یتم ترقیتھم بكل صدق وأمانة وعم تفضیل ینالعاملین الذ

 .الشخصیة

 :األخالقیات المھنیة الخاصة بشئون المشتریات و المخازن  ٣/٤

 و یتسم بالصدق و األمانة. ذو أخالق حمیدةالموظف أن یكون  ·

 .درایة كافیة بأعمال المخازن والمشتریات، و على بأعمال المخازن ملمًاالموظف أن یكون  ·

التالعب بھا مع الشركات افیة بعمل المناقصات بكل أمانة وعدم درایة ك ىعلالموظف أن یكون  ·
 .المقدمة للعطاء وة المورد

 .ال الكلیةومأعدم إھدار  ىعل حریصًا الموظف أن یكون ·
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 .التعامل مع الشركات الخاصة بالتورید للكلیة ىشفافیة فلدى الموظف أن یكون  ·

 ىوضعھا ف و  المواد الكیماویة ستالمإ منبجمیع أعمال المخازن  ملمًاالموظف أن یكون  ·
مادة كیماویة إال بإذن  ىجیدة التھویة وعدم القیام بصرف أأرفف وتكون  ىعل ن الكلیةازمخ

 .صرف وذلك للمحافظة علي سالمة المخازن

 .المستلمو یدون بھا كل من المنصرف  ودرایة كافیة بدفاترالعھدة یكون لدى الموظف أن  ·

 .المخازن ین المشتریات وبقوان ملمًاالموظف أن یكون  ·
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٢٧ 

 

 

 

جمیع أعضاء ھیئة التدریس و أعضاء الھیئة المعاونة بجمیع  تطبق معاییر النزاھة األكادیمیة على
 -على ما یلى: –و ال تقتصر  –فئاتھم. تشتمل معاییر النزاھة األكادیمیة 

 : األمانة العلمیة - أ

 مانة العلمیة مثل:شوب أو یمس األیجب إجنتاب كل ما ی

الغش، و یتضمن عرض أو إستخدام مادة علمیة تخص شخص معین أو جھة معینة دون  ·
 الحصول على موافقة صریحة بذلك أو بدون علم صاحب الحق.

السطو و اإلنتحال، و یتضمن عرض مادة علمیة من عمل الغیر على أنھا عمل شخصى مع  ·
 ضة.تعمد عدم ذكر المصدر األصلى للمادة المعرو

التزویر و التزییف، و یتضمن عرض نتائج علمیة غیر واقعیة تخص بحث معین بھدف إظھار  ·
أھمیة البحث مع إدعاء إتباع األسالیب العملیة المعتمدة و المتعارف علیھا للوصول إلى تلك 
النتائج و ذلك خالفًا للواقع. یتضمن التزویر و التزییف أیضًا عرض صور تم تزییفھا و تخلیقھا 

 طرق غیر مشروعة عن طریق إستغالل األمكانات التكنولوجیة المتطورة.ب

العرض المتعدد، و ھو عرض نفس البحث ألكثر من جھة نشر فى نفس الوقت مع تعمد إجراء  ·
بعض التغییرات المصطنعة إلظھار البحوث المعروضة على إنھا بحوث مختلفة و ذلك على 

 غیر الواقع.

حاث التى تم إجراؤھا بإسم الجامعة أو األبحاث المشتركة مع زمالء إفشاء األسرار العلمیة لألب ·
  آخرین.

 : األمانة الوظیفیة  - ب

 -یجب إجتناب كل ما یشوب أو یمس األمانة الوظیفیة مثل:

 إفشاء أسرار الجامعة. ·

اإلستفادة أو محاولة اإلستفادة من الوضع الوظیفى بھدف الحصول على أى میزات مادیة أو  ·
 ستحقة.معنویة غیر م

إستغالل الطالب للحصول على مكاسب غیر مشروعة منھم عن طریق منحھم میزات ال  ·
 یستحقونھا مثل إفشاء أسرار اإلمتحانات و التالعب بالنتائج.

إعطاء دروس خصوصیة لطالب معینین بأجر أو بدون أجر. و ھذا ال یتعارض مع تقدیم  ·
اإلعاقة أو التخلف القھرى و خالفھ، و  المساعدات التدریسیة فى الحاالت اإلنسانیة كحاالت

 .كلیة و الجامعةبشرط موافقة ال

 تعمد إشاعة روح المعارضة و التذمر و خرق القواعد بین الزمالء. ·

 الجامعة و الزمالء. الكلیة و إطالق الشائعات و األكاذیب على إدارة ·
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٢٨ 

 التلفظ بألفاظ غیر الئقة سواء بین الزمالء أو أمام الطالب. ·

 ألصحاب و األقارب.محاباة ا ·

الجامعة و الكلیة أو القیام بأى سلوك غیر أخالقى أو غیر الئق من شأنھ اإلساءة إلى سمعة  ·
 العاملین بھا.
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٢٩ 

 تعھد و إلتزام أخالقى

  : تاریخ اإلرتباط بالجامعة  اإلسم :

 اإلرتباط بالجامعة :
 مدرس   � دة أكادیمیةعضو قیا   � عضو مجلس أمناء   �

 إرتباط مؤقت   � موظف إدارى   � طالب   �

 

و  كلیةاألكادیمیة الخاص بالاألخالقى و معاییر النزاھة أقر بأننى قد إطلعت على میثاق الشرف 

بموافقتى على كل ما ورد فیھ و ألتزم بإحترام جمیع بنوده. كما أتعھد بعدم خرق المعاییر اإلخالقیة و 

 الواردة فى المیثاق. كلیةلنزاھة األكادیمیة للمعاییر ا

 

                                                                                                                             
 التوقیع
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٣٠ 

 

 

 

 ؟ كیف تحافظ على شرف المھنة -١

 ن على تطویر كمال وشرف ومكانة مھنة الھندسة بالوسائل التالیة : یدافع المھندسون ویعملو

 .  جل تعزیز رفاھیة اإلنسانأیسـتخدموا معارفھم ومھاراتھم من أن  )أ 
 .زبائنھم بإخالص یخدمون المجتمع وأصحاب عملھم و نزیھین و أن یكون صادقین و )ب 
  .مكانة مھنة الھندسة أن یبذلوا كل جھدھم من أجل زیادة كفاءة و )ج 

 

 : المبادىء األساسیة -٢

 : عالقة المھندس بالجمھور ٢/١

على المھندس أن یسعى لزیادة معلومات الجمھور و معارفھم الھندسیة و أال یشجع إنتشار  ·
 األقوال الكاذبة المشوھة و المبالغ فیھا مما لھ عالقة بالمھندس.

یھ الذین قد یتأثرون على المھندس أن یھتم اإلھتمام الكافى بسالمة و صحة الجمھور و موظف ·
 باألعمال المسئول عنھا.

عندما یتقدم للشھادة أمام المحكمة أو القضاء أو أیة ھیئة رسمیة علیھ أال یبدى رأیًا إال عند  ·
 وقوفھ بأنھ مبنى على المعرفة الكافیة و اإلعتقاد الصادق.

العامة على المھندس أال یصدر بیانات مغرضة أو إنتقادات أو حججًا تختص بالسیاسة  ·
لصالح جھات خاصة أو عزت لھ بھا أو أستأجرتھ من أحقھا ما لم یعلن عن الجھة التى یعمل 

 لصالحھا.

على المھندس أن یمتنع عن إعطاء رأیھ علنًا فى موضوع ھندسى ما لم تكن عنده المعلومات  ·
 الكافیة و یكون قد إطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع.

 : ء و المستخدمینعالقة المھندس بالعمال ٢/٢

على المھندس أن یتصرف بكل نزاھة و عدل فى عالقتھ بین مستخدمیھ أو عمالئھ و بین  ·
 المتعھدین عند إشرافھ على تنفیذ العقود و التعھدات.

على المھندس أن یتحاط للحاالت و األحداث الخطرة التى تھدد الحیاة أو أعضاء الجسم أو  ·
ل عنھا، و فى األعمال التى ھو غیر مسئول عنھا علیھ أن األمالك فى األعمال التى ھو مسئو
 لى تلك الحاالت و األحداث.‘یوجھ فورًا إنتباه المسئولین مباشرًة 

على المھندس أال یقبل مكافآت مالیة أو سواھا من أكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة  ·
 فى تلك األعمال. أو الخدمات المختصة بالعمل نفسھ دون موافقة كل أصحاب المصالح 
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٣١ 

 : العالقات بین المھندسین ٢/٣

على المھندس أن یسعى لحمایة مھنة الھندسة إجماًال و أفرادًا من أى سوء تفاھم أو سوء  ·
 تمثیل.

بشكل مباشر أو غیر و ال بمجھود على المھندس أال یضر بالسمعة الفنیة ألى مھندس آخر  ·
ن غیر قانونیة و غیر نزیھة فعلیھ أن یقدم مباشر، أما إذا إعتقد بأن أعمال بعض المھندسی

 المعلومات إلى السلطات المختصة إلجراء الالزم.

أعمال مھندس آخر علنًا عالمًا أن فى جمعیات المھندسین  على المھندس أن یحجم عن إنتقاد ·
 و نشراتھا المجال الصالح للمباحثات و اإلنتقادات الھندسیة الفنیة.

دسًا آخر للحصول على العمل بتخفیض أجوره اإلعتیادیة و على المھندس أال ینافس مھن ·
 خصوصًا بعد اإلطالع على شروط المھندس اآلخر. 
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٣٢ 

 ؟ ھل ھناك قانون أخالقى للمھندسین

فى الحیاة المھنیة، سؤال یجب على كل من یھتم بعالقتھ المستقبلیة ھذا سؤال یطرحھ كل مھندس مبتدئ 
لعمال أن یعرف إجابتھ و أن یكون على درایة تامة بحقوقھ و واجباتھ حتى مع الجمھور و المھندسین و ا

من یستطیع اإلنخراط مع من سبقوه فى الحیام المھنیة، و فى ما یلة تلخیص القانون األخالقى للمھندس 
  حیث الحیاة المھنیة و عالقة المھندس بالجمھور و عالقتھ بالعمالء و المستخدمیة و عالقتھ بالمھندسین.

 : القانون األخالقى للمھندسین

األمانة و العدالة و الشرف و اإلحترام تكون جمیعًا فلسفة أدبیة إذا أضیفت إلى المصالح  ·
 المشتركة بین الناس تنبثق عنھا األسس األخالقیة.

فال یقف منھا موقفًا جامدًا بل یعتبرھا مجموعة من و على المھندس أن یعترف بھذه القاعدة  ·
الة التى توجھ طریقھ و تصرفاتھ فى الحیاة و من واجبھ أن یزاول مھنتھ بموجب المبادئ الفع

 ھذه القوانین األخالقیة.

و بما أن حجر الزاویة فى التصرف المھنى ھو اإلستقامة فعلى المھندس أن یقوم بمھام مھنتھ  ·
یھتم  بإخالص للجمھور و لمستخدمیھ و عمالئھ و بنزاھة و إستقامة للجمیع، و من واجبھ أن

بالصالح العام و أن یكون مستعدًا إلستخدام مواھبھ و معلوماتھ الخاصة لمنفعة الجنس البشرى 
شرف مھنتھ و كرامتھا و أن یتجنب اإلشتراك بالمشاریع المشكوك فى كما علیھ أن یعزز 

 وصفھا و علیھ فى معاملتھ لزمالءه المھندسین أن یكون متسامحًا و عادًال.

 : الحیاة المھنیة

على المھندس أن یساعد على زیادة فاعلیة المھنة الھندسیة بتبادل المعلومات و الخبرة مع  ·
اآلخرین من المھندسین و الطالب بالتعاون مع جمعیات المھندسین و الجامعات و النشرات 

 العلمیة الھندسیة.

ب كل ما من على المھندس أال یعلن عن أعمالھ و میزاتھ لیستجلب لنفسھ المدیح و علیھ أن یتجن ·
 شأنھ أن یضر بسمعة المھنة و شرفھ.
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