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 مقدمة

األخالق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة، ومتطلباً أساسياً لتنظيم المجتمع واستقراره. 

والجامعة على وجه الخصوص كمؤسسة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر 

األخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضاً في سياساتها وفي كل ما تدعو إليه. الجامعة مسئولة 

 عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أيضاً عن تنمية االلتزام الخلقي بين الطالب.

مفيد للغاية أن يكون للكلية أو أي مؤسسة أكاديمية مجموعة المعايير األخالقية التي ويكون من ال

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

 جميعاً وأساساً لتقييم سلوكهم أو لمحاسبتهم.

 تعريف الميثاق األخالقي

"هو مجموعة القيم العليا التي تسعى الكلية إلى االلتزام بها لتحقيق رسالتها". الميثاق األخالقي 

ويحدد الميثاق القواعد الواجب توافرها في سلوك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين 

فاإللتزام األخالقى فى الكلية والجامعة يسهم فى رفع قيم المجتمع و  والعمالة المساعدة والطالب.

معنى العدل والمساواة ويشكل درعا واقيا لمواجهة أى ممارسات خاطئة فى المجتمع  ترسيخ

الجامعى، ويحدد هذا الميثاق القواعد الواجب إتباعها في العمل األكاديمى، وأخالقيات المهنة فى 

 مجاالتهم المختلفة ونشر القيم بما يتماشى مع أخالقيات وأداب المجتمع.

الرؤية و الرسالة: أوال  
 

 الرؤية و الرسالة لجامعة فاروس .1

 :الرؤية
  تطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعلي المستوى الدولى لتلبي

إحتياجات المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبها التعليمية والمهنية 

  والبحثية والقيادية

 :الرسالة
  جامعة فاروس إلى توفير فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنميه تهدف

وتطويرمهاراتهم ومعارفهم وتمكن خريجيها من خدمة مجتمعاتهم وتطوير إنتاجية مؤسساتهم من خالل 

 .تحقيق التكامل بين القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية



 

 مقدمة 

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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 الرؤية و الرسالة لكلية الصيدلة  .0

 :الرؤية
  تتطلع كلية الصيدلة ، جامعة فاروس باإلسكندرية أن تصبح مؤسسة تعليمية وبحثية ذات ريادة إقليمية

ومتميزة دوليا في مجاالت: التعليم الصيدلي ، والتصنيع الدوائي ، والبحث العلمي من أجل خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة.

  :الرسالة
 اا  يتحلون بخخالقيات ممارسة تلتزم كلية الصيدلة، جامعة فاروس باإل سكندرية بععداد صيادلة وباحثين أكف

المهنة على مستوى فّعال وتنافسي في مجاالت الرعاية الصحية وخدمة المجتمع في إطار المعايير 

األكاديمية المرجعية ، والقيم المجتمعية ، والتطور التكنولوجي ؛ من خالل تقديم برامج متميزة في التعليم 

لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإجرا  البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق التنمية  الصيدلي

 المستدامة في مجال التعليم الصيدلي .

 

 

   



داريةإلمية وايكادألقي والمهني للقيادة االخميثاق العمل األ أوال:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قي الخألالعمل اميثاق  أوال:

مية يكادألللقيادة اوالمهني 

داريةإلوا  



 

داريةإلمية وايكادألقي والمهني للقيادة االخميثاق العمل األ أوال:  
 

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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 داريةإلمية وايكادألقي والمهني للقيادة االخميثاق العمل األ أوال:
 

الخصوص  ، وتتعهــد علــى وجــهالمعاييراألخالقيةبالقيــم و الكليةفي داريــة إلميـة وايكادألزم القيــادة اتلت

 بما يلي:

.تجاه الجامعة1  

الزمال .تجاه 2  

.تجاه المرؤوسين3  
 تجاه الجامعة.1
 الكليةرؤية ورسالة وأهداف تحقيق العمل على . 1

 تحديد سياسة الكلية و اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً ألنظمة الجامعة. 2

 . التعاون و تقديم النصح و المشورة في إطارها العملي و المؤسسي3

 التعليمات و القرارات الصادرة من الجامعة. االلتزام باللوائح و األنظمة و 4

 . تبني النزاعة و تعزيزها و تحري المصداقية في األقوال و األفعال و التعامالت5

 . المحافظة على سرية المعلومات المطروحة في المجالس و اللجان المشارك بها6

 . الموضوعية في طرح األفكار و اآلراء و احترام أفكار و آراء اآلخرين7

 . إعالء قيمة العمل و جدولة األعمال و تحديد األولويات8

م عـدوجامعـة التـي يشـارك فيهـا أو نحوهـا لالتـي تطـرح داخـل اللجـان ومجالـس ا. المحافظة على سرية الوثائق الحكومية 9

ـم خدمـة مـا للحتـى بعـد انتهـاء اجتماعـي مواقـع التواصـل اال فيحكوميـة أو إفشـاء معلوماتهـا أو نشـرها لتصويـر الوثائـق ا

 .وجـب النظـامبمهـا مسـموحا بـه نيكـن الكشـف ع

 .مركزية فيهالجنب اتدارة وإلله من نتائج سلبية على ا لمااتخاذ القرارات دون دراسة أو تأن؛  فيحسم وعدم التعجل لا. 11

 .ن فيهايوالعامل لكليةقرار يؤثر سلبا على اتخذ ي ال ُ ن العصبية والغضب؛ حتىع مزمات بحنكة بعيداألإدارة ا. 11

 .تهمالمرتكبيها وتتبع مزبخطاء أو التشهير ألتبني مبدأ الرقابة دون تصيد ا. 12

 . االطالع على جميع القرارات الصادرة من الجامعة13

 

 . تجاه الزمالء0
 جماعي والفريق الواحدلبــروح العمل ا . االيمان1

  مكتسبة للعمل بشكل بناءلوالتجارب اخبرات لإثراؤهم با .2

 خرينآلقيــة رفيعــة فــي التعامــل مــع االالتحلــي بســلوكيات وقيم أخ.3

 الرأي فيف الختال يــؤدي إلى أي نــوع مــن الصــراع عند االمـا بمناقشــة لحــوار والحترام عند االمبادئ ابلتزام الا.4

 سياق العمل معهم في بذ كل ممارسات التعصب والتمييزن.5

 خطاء التي تصدر عنهمأليــة وعدم تتبع الهفوات واميكادألريــة احلء فــي التعبيــر واالاحتــرام حــق الزمــ.6

 .ؤسســيملهني واملإطارها افي مشــورة لعلومة واملالرأي وا ميالتعاون والعمل بروح الفريق وتقد.7

 

 



 

داريةإلمية وايكادألقي والمهني للقيادة االخميثاق العمل األ أوال:  
 

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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 .تجاه المرؤوسين3
 اتنظمة والتعليمألل اً توفير فرص التدريب والتطوير وفق اللأدائهم من ختحسين و ين في الكليةالعاملتنمية مهارات . 1

 مستمر لها   لستخدمة لذلك مع التحديث امليات الآللعمل على تبسيط إجراءات العمل، وتصميم وتطوير النماذج وا. ا2

 في كل مجال كفاءألم ايعلى تقييم وتطوير أدائهم بشكل عادل، وتقد. الحرص 3

 برات بينهمخلعارف واملكتسبة إليهم وتشجيعهم على تبادل نقل املبرات اخلعارف واملنقل ا. 4

 ميعجلها مع الالكن التواصل خميديد ساعات مكتبية حترص على حلا. 5

 عنوية دون تأخير أو مماطلةملدية واامللتزام بحقوقهم االا. 6

 داءألا يضمن جودة امبتوفير الفرص لتنمية قدراتهم ومهاراتهم . 7

توثيقاً دقيقاً و تحري العدل و األمانة في ذلك دمةخلين والتأديب والفصل من ايتوثيق كافة ممارسات التوظيف والتع. 8   

قيات الوظيفة العامةالي وأخخ  مدونة السلوك الوظيفألنظمة، وعلى األوا نيرس ثقافة العمل القائم على التقيد بالقوان.غ9   

ـنينظمـة والقوانألا ةمزمـة مـن عقوبـات بحـق مخالفـالجـراءات الصحيحـة والإللتـزام باتخـاذ ااال. 11  

يمعاجلناخ املافظ على احتممارسات ل توجيههم نحو المعة من خلجاتعزيز رؤية ورسالة وأهداف ا .11



 

عضو هيئة التدريسقي والمهني الخميثاق العمل األ :ثانياَ   
  

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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قي الخألثانيا: ميثاق العمل ا

عضاء هيئة ألوالمهني 

 التدريس 



 

عضو هيئة التدريسقي والمهني الخميثاق العمل األ :ثانياَ   
  

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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 عضاء هيئة التدريسألقي والمهني الخألميثاق العمل اثانيا: 

الخصوص بما يلي: ، وتتعهــد علــى وجــهالمعاييراألخالقيةبالقيــم وأعضا  هيئة التدريس في الكلية زم لتي  

و المجتمع .تجاه الجامعة1  

.تجاه الزمال 2  

 الطلبة تجاه .3

 مييكادألشراف اإلا تجاه. 4

 ميةيكادألالعملية ا تجاه. 5

 البحث العلمي تجاه. 6

 و المجتمع .تجاه الجامعة1

هاحلء للجامعة والتفاعل مع كل ما يدعم مصاالنتماء والوالالوفاء وا.1  

متثالاالحقيق أهدافها وتامعة والعمل على جلتبني رؤية ورسالة ا. 2  

  امعةجلنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من األلتزام باللوائح وااال.3

  أو خارجيا   أي مناسبة يشارك بها داخليا فيحسن لمعة التمثيل ااجلثيل ام. ت4

 . قسـام متـى طلـب منـه ذلـك، ألمعـة والكليـات وااجليـة واللجـان التـي تشـكلها اميكادألجالـس املعضويـة افي مشـاركة لا. 5

في أعمالها ويسـهم بفاعليـة  

امز أعمالهاجنإ فيساهمة ملامعة واجلان اجل فيمشاركة . ال6   

 الموضوع لها دول الزمنيجللتزام باالاعمال وعدم تأخيرها وألامز اجنإ.7

 ميةيكاداألت المشكلالتعامل مع افي لتزام بالشفافية الا. 8

 صالح الشخصيةملي عن اميكادألسلوكه ا فييبتعد . 9

  تحمي و تعزمز سمعة الجامعة و مكانتهاالقيام بالممارسات التي  .11 

 أوقاتهالمحاضرات في امعي وبأداء اجلالدراسي ا ميبالتقو. اإللتزام 11

ختصةملهة اجلذن من اإلم أو وسائل التواصل دون أخذ االعإلوسائل ا فيجامعة لعدم نشر أو نقل أخبار ا. 12  

رسومة للمقررملهداف األتاحة لتحقيق املوارد امليحضر لدروسه بطريقة مهنية ويستخدم ا. 13  

عن كونه قدوة حسنة ال  تعزيزها فض فيمجتمع ويسهم ليحترم قيم ا. 14  

جتمعيةملقية االخألحترام الكامل للمبادئ االظهر ا. ي15  

 قيات الوظيفة العامةالأخبلتقيد . ا16ا

 .تجاه الزمالء0
 رية الشخصية، وعدم الترب  بهم بالشكاوى الكيديةحلء، ومراعاة االاحترام الزم.1

 نيء واعتباره فرصة للتحسالموجه له من الزملتقبل النقد ا.2

 .أي موقف مهني فيئه الحديث مع مزملوضوعية عند املتزام بالالا. 3

بأمـور قـد تـؤذي مشـاعرهم، أو تعـرض بهـم،  إلعالم وسـائل ا فيجتماعـي أو الوسـائل التواصـل افي ء الجنـب ذكـر الزمـ. ت4

 ن قبـل الغيـروبسـمعتهم، أو قـد يسـاء اسـتخدامها مـ

 نبذ أي ممارسة تقوم على أساس مذهبي أو عنصري. 5

 ء بلطف ولباقة والتعامل معهم باحترام وتقديرالالتعبير عن الرأي للزم. 6

حسـن يـة لتت العلميـة والعملالمجـالكافـة ا فيـروح الفريـق الواحـد ء بالعلومـات والعمـل مـع الزمـملفـكار واألتبـادل الـرأي وا. 7

 معـةاجلا فيالبيئـة التعليميـة 

 .التدريس إليهم فيمكتسبة من العمل لعارف المرات ونقل ابخلبادل ا. ت8



 

عضو هيئة التدريسقي والمهني الخميثاق العمل األ :ثانياَ   
  

 

 اإلداري بالجامعة التوصيف الوظيفي للجهاز اواًل:
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 الطلبة تجاه .3
   .مراعاة الفروق الفردية عند التعامل معهم. 1

 متكافئــة بينهــم جميعــا تعليمية نــح فرصــا ًيمبــاة كمــا لمحاوضوعيــة والعدالــة وعــدم الميلتــزم با. 2

 تصرفه وتعامله معهم اللنفوسهم من خ فيغرس القيم . 3

 ية التفكيــراللواســتقرســات التعليميــة التــي تدعــم لديهــم مهــارات التعلــم الذاتــي لمماتبنــي ا. 4

 ـوار البنــاءلحا صــول ّــوار وفــق ألحاناقشــة والمـات نظرهــم والســماح لهــم بحتــرام وجهـ. ا5

 حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير لديهم فيسانية إلننمية القيم ا. ت6

 لهم ألكاديميةمور الشخصية واألوا لمواضيعفظة على سرية احام. ال7

 عدم قبول أي نوع من الهدايا منهم. 8

لـق بهـم وفـق كترونـي وكل مـا يتعإللوبريدهـم ات حضورهــم، الحصيــل، وســجلتعامــل مــع بياناتهــم، مــن درجــات الت. ا9

 صوصيــةالخفـاظ علـى الحمبـدأ السـرية و

 .صــة بهــم عنــد بدايــة الفصــل الدراســيلخانظمــة للحقــوق والواجبــات الممهــم باللوائــح االإع. 11

 فيـم مسـتوى أدائهلم أســاليب تقييــم دقيقــة تعكــس بصـدق وموضوعيـة ل اســتخداالأدائهــم بشــكل عــادل مــن خــ ميتقــو. 11

 قــررلمأهــداف اضـوء 

في بهــا قبــل الشــروع مهــم العلــى إع الحرصو وضــوع التقييــملمءمتهــا الوم ميالعمــل علــى تنــوع أدوات التقــو. 12

 قــررلمتدريــس ا

لوائــح والقيــم والتعليمــات تعلقــة بهــا وفــق مــا تنــ  عليــه الالمــور مألواختبــارات النظمــة لالماعــاة الضوابــط . مر13

 لكليةا في

 المكتبيةالســاعات ل الالتعامــل معهــم وتشــجيعهم علــى مزيارتــه خــ فيئقــة لالصطلحــات الماســتعمال ا. 14

 .ــادل بينهــملحوار و االحترام المتبعلــى تشــجع التعــاون وا. الحرص 15

 مييكادألشراف اإلا . تجاه4
 ص على أصالتها وقابليتها للتنفيذلحرعند مساعدة الطلبة على اختبار موضوعاتهم البحثية وا ألمينخل  والمالتوجيه ا. 1

 غراضه الشخصيةألطرحهم أو ابتزامزهم أو تسخيرهم  ب إهانتهم أو السخرية منتجنلتزام كمشرف على الا.2

 جميع الطلبة بيناة، ومنح فرص تعليمية متكافئة بلمحاوضوعية والعدالة وعدم الملتزام باالا. 3

سـتمر لهـم للتغلـب علـى أي صعوبـات علميـة وبحثيـة تواجههـم أثنـاء وضـع الرسـالة لماد ارشـإلالعـون وا يممسـاعدتهم وتقـد. 4

 جابـة عـن أسـئلتهاإلالدراسـة، واشـكلة لمحقيقـي ليصـل إلـى حـل 

 معةفي الجالكية الفكرية، والطبع لمظمة التي تنظم حقوق التأليف، واألنلتزام باللوائح واالا.5

 نه من سمات ومهارات وقيم الباحث العلميكتمرة الطالب على القيام ببحثه والتأكد من قد. 6

 حاث العلميةبألكيم اتحوضوعي عند لمالتقييم الدقيق والعادل وا. 7

 قيات البحث العلميالمانة العلمية والسرية وأخألستمر على المالتأكيد ا. 8

 بحاث والرسائل العلميةألمجال ا فيها عارف عليلمتنظمة واللوائح والقواعد األتزام بااللا. 9

ي يحقـق أقصـى ائلهم، بالقـدر الـذـامز رسـنجأو نصائـح أو توجيهـات أثنـاء إعونـة العلميـة للطلبـة مـن مراجـع لما يمتقـد. 11

 إعدادهـم العلمـي فياسـتفادة مرجـوة 

 ستقل أثناء تنفيذ البحثلمتدريب الطلبة على التقييم ا. 11

 ميةيكادألالعملية ا . تجاه5
 أذهان الطلبة فيتوامزنة لمافاهيم والقيم لمغرس ا. 1

 قدراتهم لتطبيقهاهارات والعمل على تنمية لمعارف والمإكساب الطلبة ا. 2
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جــرة الصفيــة وأن لحايثــة داخــل الحدــوى التعليمــي لمحتور التربويــة وطــرق إدارة امــاألأن يكــون علــى درايــة ب. 3

 يــالممجــال التخصــ  عا فيدات العمليــة التعليميــة يواكــب مســتج

التعليـم  فيتوجههـا للتميـز  لجامعة االستراتيجية فييحقـق أهداف ا بمايميـة وكفـاءة العمليـة التعل عاييـر جـودةبمتـزام اللا. 4

 والتعلم

 كترونيإللتطوير العملية التعليمية والتعليم الحديثة في أن يستخدم التقنيات ا. 5

وأنشـطة وبحـوث، ومواعيـد قــرر ومتطلباتــه مــن واجبــات لمة للمــادة متضمنــة مفــردات ايضــع خطــة دراســية متكاملــ.6

 وليـة والثانويـة للمعلومـات، وغيرهـا مـن متطلبـاتألاصـادر لمراجـع والمقـة تومزيـع الدرجـات، وأسـماء اتسـليمها، وطري

تهم الدراســية المشــك فيلتوجيــه الطلبــة وإرشــادهم  عنهــا إلعالنكتبيــة والمديــد الســاعات اتحرص علــى ــ. الح7

 جتماعيــةالوالشــخصية وا

 قرر الدراسيالمحتوى بمرتبطة لمستمر للمعلومات المستقصاء والتحديث االالبحث وا. 8

 واد التعليمية وتسويقهالمعملية إنتاج ا فيظمة لمنزام باللوائح والضوابط االلتا. 9

 معةلجاا فية لعملية نشر الكتب وإجراءاتها نظملمتزام باللوائح والضوابط االلا. 11

 ادياالرشاء التدريسي والبحثي وألدوضوعية والعدالة أثناء المير النزاهة واعايبمزام اللتا. 11

  .ـراتلمحاضالتعليمــي باــوى لمحت، وتفعيلهــا أثنــاء إدارة افظــة علــى الوســائل التعليميــة بالقاعــات الدراســية. المحا12

 لتزاماالرشــادي والبحثــي واإلوالتدريســي لخاصة باألداء القــرارات والتعاميــم والتعليمــات ا. االطالع و المتابعة لجميع 13

 بهــا

 .عاصرةلمالنقاش حول القضايا الفكرية والعلمية ا فيار الفعال الحوتعزيز مبدأ . 14

 البحث العلمي . تجاه6
 

ــب أي ســلوك تجنبهــذا الشــأن مــع  مصرية المتبعة نظاماً معــات اللجاا فيوحــدة للبحــث العلمــي لمئحــة االبال االلتزام. 1

 يشــكل خروجــا عنهــا

 ختـراع وحقـوق التأليـف والنشـرالكيـة الفكريـة، وبـراءات الملتعلقـة بتسـجيل وحمايـة المجـراءات الرسـمية اإلاتبـاع ا. 2

 سـؤولة قبـل إجـراء أي بحـث أو جمـع البيانـاتلمت اهـالجوافقـات الرسـمية مـن المـول علـى ا. الحص3

 صول عليهالحا تمعلومات والبيانات التي لمفظة على سرية ا. المحا4

 هبحثــ فيـة التــي اســتخدمها صــادر العلميـلمشــارة إلــى اإلقتبــاس واالالنقــل وا فيمانــة العلميــة ألــرص علــى ا. الح5

 خريـنآلقبـل ا مجـال البحـث العلمـي مـن فيث حدثختراقـات التـي قـد الللمخالفـات واالتصـدي . 6

 أعماله البحثية فيياد العلمي الحتزام ب. االل7

 ـن، واللوائــح الصحيــة، والبيئيــة الصــادرة عــن الدولــة عنــد إجــراء أي بحــثينظمــة والقوانـألبا االلتزام.8

 لكيــة الفكريــة، والطبــع لمـي تنظــم حقــوق التأليــف، وانظمــة التـألباللوائــح وا االلتزام. 9

 قيات البحث العلميالزام بأخاللتا.11
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 عاملين بالكليةقي والمهني للالخميثاق العمل األ :ثالثاَ 
 

الخصوص بما يلي: ، وتتعهــد علــى وجــهالمعاييراألخالقيةبالقيــم و العاملين بالكليةزم تلت  

.تجاه الجامعة1  

.تجاه الزمال 2  

الرئيس المباشر .تجاه3  

. تجاه األدا  المهني4  

 .تجاه الجامعة1
 لجامعةسلوكهم داخل وخارج ا فيتزام بالقيم اللا.. 1

 جتمع المر على الخيقيق مهمة جليلة تعود بتحأجل  على أنها تكليف منلجامعة ا فيالنظر إلى الوظيفة .2

 و خارجياً  الدورات والندوات داخليا فيامعة ن للجالحسالتمثيل .3

ز ييــتموعيــة والعمــل بحياديــة دون وضالمهنيــة والممانــة والنزاهــة والدقــة واألــري الصــدق وتحســؤولية والمحمــل . ت4

 لــف بهــالمكلوظيفيــة اأداء الواجبــات ا في

يهـا ن وعـدم التحايـل عليظمـة والقوانـاألنو لتـزام بتطبيـق اللوائـحاالصلحـة الشـخصية والمصلحـة العامـة علـى الم ميتقـد.5

 ـه الشـخصيةلحمـن أجـل مصـا 

 لحة العامةالمصقيق تحوأهدافها والعمل على  لجامعةسهام بتحقيق رؤية ورسالة ا.اال6

 م ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدةبما يتالءظهر العام لمفظة على حسن ا.المحا7

 مـة الخدتهـاء مـن النائل التواصـل أثنـاء أو بعـد ام أو وسـالعالـائل اوسلجامعة في أخبـار ا ـدم نشـر أو نقـلع.8

 

 . تجاه الزمالء0
 ييزتمطيبة معهم دون  القةفظة على علمحاء باحترام ولباقة وتقدير واالالتعامل مع الزم. 1

 نبذ أي ممارسة للتعصب والتي تقوم على أساس مذهبي أو عنصري.2

 نيء واعتباره فرصة للتحسالوجه له من الزملمتقبل النقد ا. 3

 أي موقف مهني فيئه اليث مع مزمالحدوار عند لحوضوعية وآداب المتزام با.االل4

 ء بروح الفريق الواحدالالتعاون والعمل مع الزم. 5

 ت التي تواجههم بالعملالشكلمعهم باحترام وتقدير من أجل حل اء الرأي بلطف ولباقة، والتعامل مالمشاركة الزم.6

 ئقة أو التقليل من شأنهمالليقات غير ء بكلمات أو تعالعدم التعرض للزم.7

 ء وعدم الترب  بهم بالشكاوى الكيدية وغيرهاالم على تصرفات الزمفي الحكوعية الموضحري ترص على .الح8

 .تسبة من العمل إليهمالمكعارف لمرات ونقل االخبتبادل .9

 

 

 المباشررئيس .تجاه ال3
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 اري، والتعامل معه باحترام وتقديرالدالتسلسل ا فيشر المباتزام بتنفيذ تعليمات الرئيس اللا. 1

 علق أو خداتمالعمل دون  دمة مصلحةلخلك من خبرات تمت بماشورة لمم الرأي وايباشر وتقدلمالتعاون مع الرئيس ا.2

ـا يخـدم مصلحـة العمـل وعـدم بماضيـع العالقـة مـن أجـل حلهـا الموفـات ولملباشـر باسـتمرار علـى االمالرئيـس  العإطـ.3

 تعليـق أي موضـوع أو تأخيره

 .صلحة العملبمالعمل وتضر في دث تحاومزات أو ممارسات قد تجباشر على أي لمالرئيس ا العإط.4

 . تجاه األداء المهني4
 

  الصـف بهـا بأمانـة وجديـة وإخـلمكلهـام المبـأداء كافـة اامز والقيـام االنجـق سـرعة ودقـة ـا يحقبمإتقـان العمـل .1

 مجــال تطبيقاتــه العمليــة فيــادة منهــا الفالتدريبيــة وورش العمــل، وا ــرص علــى حضــور البرامــجلحا.2

 جراءات التي تتعلق بوظيفته والعمل بهاالهام والسياسات واالمم كل موظف بلماإ.3

 نيـة ولوائحـه التنفيذيـة لمدمـة ادخلـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن واجبـات حسـب نظـام ال بماام .االلم4

 .الرسمية للدوامتحديد األولويات و المحافظة على األوقات جدولة العمل و.5
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 للطالبقي والمهني الخأل: ميثاق العمل ارابعاً 

الخصوص بما يلي: وجــه، وتتعهــد علــى المعاييراألخالقيةبالقيــم وفي الكلية  الطالبزم لتي  

.تجاه الجامعة1  

تجاه عضو هيئة التدريس.2  

 تجاه الزمال .3

 و التدريب الميداني .تجاه البحوث العلمية4

 .عند ممارسة األنشطة الطالبية5
 

 .تجاه الجامعة1
 لجامعةسلوكه داخل وخارج ا فيلتزام بالقيم .اال1

و خارجيا  هام التي يشارك بها داخليا لمنشطة والبرامج واألا فيسن للجامعة لحالتمثيل ا.2  

 عة وتعليماتها وبرامجها وأنشطتهالحامى تنفيذ رؤية ورسالة وأهداف ارص عل.الح3

وكلة لهمملحيات االمعة واحترام الصلجااحترام جميع منسوبي ا.4  

 نتماء للجامعة وعكس صورة إيجابية عنهاالعتزامز باالالفخر وا.5

 اب العامةادسنة والتقيد باألخالق الح زام بالسلوك واللتا.6

 ءم والتقاليد السائدةالا يتبمظهر العام لمفظة على حسن ا.الحرص و المجا7

 زام بهااللتمعة واالجا فيظمة االنالتعرف على حقوق وواجبات الطالب وفق اللوائح و.8

  .عةمفي الجاظمة االنا يتوافق مع اللوائح وبمب التي يكلف بها الطالاالكاديمية  وغير االكاديميةتزام بعمل الواجبات .االل9

  .كؤولية الكاملة بذلالمس ملتحمعة وفي الجابنظام الدراسة ومتطلبات التخرج  رص على معرفة ومتابعة كل ما يتعلق.الح11

 صة وعدم العبث بهاالخا تلكات العامة والممفظة على .المحا11

عةفي الجام بعة لمتراءات الالجتثال االمحال وجود مطالبات أو شكاوى، و فيداري المراعاة التسلسل ا.12  

 لخريجينمكتب ا اللبعد التخرج من خ لجامعةالتواصل الدائم مع ا.13

ـرات، اض)المحامعـة في الجنظـم سـير العمليـة التعليميـة جـراءات التـي تالنظمـة والتعليمـات واالاللوائـح واتـزام ب.االل14

 ...وغيرهـا )ارات، الغـشختبـالا

 .تجاه عضو هيئة التدريس0
 ةمعـلجاافي قتـه مـع الطلبـة القيــد بتعليماتـه التـي تنظـم عاحتــرام عضــو هيئــة التدريــس والت.1

 مــن القاعــةــروج الخيـث وكذلـك عنـد الدخــول أو الحدـتئذان قبـل االسـوار والنقــاش معــه، وطلـب لحتــزام بــآداب ا.االل2

التركيــز  نشـغال بأحاديـث جانبيـة أو أي شــيء يفقداالعضــو هيئــة التدريـس وعـدم  ضــرات مــعلمحاالتركيــز أثنــاء ا.3

ضــور الذهنــيالحو  

يــة وضوعمالــري الصــدق وتحــم أعضــاء هيئــة التدريــس وصــة بتقييلخاانات ايســتبالســتجابة لــرص علــى اال.الح4

 بذلــك

 .تجاه الزمالء3
 ييــزتمقــة طيبــة معهــم دون الفظــة علــى عالمحاء باحتــرام ولباقــة وتقديــر والالتعامــل مــع الزمــ.1
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نبــذ التعصــب القائــم علــى أســاس مذهبــي أو عنصــري أو غيــر ذلــك.2  

الواحدء بروح الفريق الالتعاون والعمل مع الزم.3  

ســديالجــب العنــف اللفظــي أو نجتئــه والديــث مــع مزملحــوار عنــد الحتــزام بــآداب االلا.4  

جتماعـي بأمـور قـد تـؤذي مشـاعرهم، أو تعـرض بهـم، وبسـمعتهمالوسـائل التواصـل ا في ءالنـب ذكـر الزم.تج5  

 و التدريب الميداني .تجاه البحوث العلمية4
 قتبـاسالحـاث العلميـة وحتـري الدقـة عنـد النقـل واالبوضوعيـة عنـد إعـداد االمالصـدق .1

دانــي الميالتدريــب  لمواعيد المحددة فيللمحاضــرات والتقيــد با لمحددةنصــراف االضــور واالحواعيــد بملتــزام .اال2

طلوبــةالم  واســتكمال الســاعات  

قررات الدراسيةالمحددة في الم تزام بالواجبات.االل3  

مـن جهـة التدريـب المهام المحددةتـزام بـكل االلـرص علـى .الح4  

جهـة التدريـب في ظمـةالمننـة وجميـع القواعـد واللوائـح لمهق االلتـزام بأخـ.اال5  

يدانــيمالـامز مهــام التدريــب في انجء العــارف مــع الزمـلمخبــرات والالتعــاون وتبــادل ا6 . 

 .عند ممارسة األنشطة الطالبية5
 

 بوامزنــة للطالــالمتلتحقيــق التنميــة  الكليةنشــطة والبرامــج الطالبيــة التــي تنظمهــا اال فيلشــاركة الفاعلــة .الم1

 بيةالنشطة الطاألل مشـاركته بالـرص علـى الظهـور بشـكل إيجابي خ.الح2

الرياضيـة والبعـد عـن التعصـب الذي يفسـد روح التنافس الشـريفالتحلـي بالـروح .3  

ليـة وغيرهـاالمامـور االكل مـا يخـ   فيصداقيـة الممانـة و.اال4  

مياالعالجتماعي أو الأي وسـيلة من وسـائل التواصل ا فيل ظهوره الشـرف للجامعة خالمالتمثيل .5  

ســؤوليةالمأي فاعليــة أو نشــاط والتصــرف بحــس  فيبــكل مــا يكلــف بــه مهــام  تــزام.االل6



 خامساً: الميثاق األخالقي لمزاولة مهنة الصيدلة
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 الميثاق األخالقي لمزاولة مهنة الصيدلة خامساً:
الخصوص بما يلي: ، وتتعهــد علــى وجــهالمعاييراألخالقيةبالقيــم والصيدلي زم لتي  

.تجاه المريض1  

.تجاه الزمال 2  

 .تجاه المهنة و المجتمع3

 .تجاه المريض1
 اإللتزام بالقسم الذى أداه عند مزاولة المهنة.  .1

 الحرص على معاملة المريض بخمانة وصدق ومحبة وإخالص أيا" كان مركزه اإلجتماعى أو الثقافى أو المادى. .2

 مراعاة قيم وثقافة المريض ومعاملته وأهله بتواضع وصبر وإحترام. .3

 بالخطة العالجية.تبسيط المعلومات الدوائية ومساعدة المريض على اإللتزام  .4

 الحرص الشديد على حماية خصوصية المريض وعدم إفشا  أسراره. .5

 تجنب أي تصرفات تؤدى إلى التمييز وإنعدام المساواة بين المرضى. .6

 اإللتزام باألدوية المسموح بوصاها إال إذا رأى الصيدلى أن فى صرف دوا  معين ضرر يقع على المريض. .7

 عند صرف أى بديل.مراعاة الحالة المادية للمريض  .8

 تجاه الزمالء. 0
تقدير العمل الجماعى والتعاون مع الصيادلة اآلخرين، باإلضافة إلى األطبا  وهيئة التمريض لتحقيق أعلى كاا ة عالجية  .1

 للمريض.
تقديم مصلحة المريض فى حالة صدور أى تصرف من زميل آخر فى الرعاية الصحية ينم عن ردا ة أخالقه المهنية  .2

، وإبالغ مديره المباشر إذا إستدعى بعاد الخطر عن المريضالمعنى إلالموضوع مباشرة مع الشخص  ناقشةوذلك بم
 األمر.

 إحترام زميل المهنة بعدم مزاحمته باإلعالن أوالمضاربة أوالتجريح.  .3
 يلتزم بالسعر المقنن للدوا  وبالعقود الملزمة. .4

 تجاه المهنة و المجتمع. 3
ظب على التعليم الذاتى، وتطوير ناسه علميا ومهنيا بمتابعة الجديد فى عالم األدوية والحااظ يجب على الصيدلى أن يوا .1

 على مستوى مناسب من العلم والمهارة.

المشاركة فى الحمالت الصحية للتوعية باألمراض واألدوية، والمشاركة فى سن األنظمة والقوانين المتعلقة بالشئون  .2

 الصحية.

عن أى ممارسة شخصية قد تسى  لها، والحااظ عليها من الوقوع فى أيدى غير المختصين إحترام المهنة والبعد  .3

 والوسطا .

 اإللتزام بسداد اإلشتراك السنوى لنقابة الصيادلة واللجو  لها عند الخصومة. .4

 الحااظ على سمعة وكرامة المؤسسة، واإللتزام بقوانينها، وتوفير التجهيزات المناسبة لها. .5

 األمانة فى صرف بعض األصناف من الجدول األول أو الثانى حتى ال يقع تحت شبهة تجارة المخدرات. .6



 المراجع
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 المراجع

 2113لسنة  238الئحة آداب المهنة الصادرة بقرار معالى / ومزير الصحة والسكان رقم  .1

 سبتمبر. 5بتاريخ 

 .1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم  .2

 (2119/2121) سكندريةفاروس باالالميثاق األخالقى لجامعة  .3

لألستاذ الدكتور صديق محمد دليل المتدرب  –أخالقيات وآداب المهنة فى الجامعات  .4

عفيفى رئيس أكاديمية طيبة المتكاملة ورئيس مجلس إدارة المشروع القومى للتربية 

 (.2115المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ) –األخالقية جامعة الدول العربية 

 2118/2119الميثاق األخالقى لكلية الصيدلة جامعة القاهرة  .5

 2112 بني سويفدلة جامعة الميثاق األخالقى لكلية الصي .6

ميثاق شرف مهنة الصيدلة نقابة الصيادلة باإلسكندرية  .7
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 2115زقامزيق جامعة ال – الصيدلةالميثاق األخالقى لكلية  .8

 2118ملك فيصل جامعة ال – الصيدلةالميثاق األخالقى لكلية  .9
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