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 المقدمة

قة بٌن أعضاء دئ العلٌا التً تقوم بتنظٌم العالهو مجموعة من القٌم والمبا قٌات المھنةخالدلٌل أ

داخل وخارج بھم ومجتمعھم قٌة لھم نحو مھنتھم وطالخالهٌئة التدرٌس وٌحدد الواجبات األ

 على الكلٌة من و القواعد المتعارف علٌھا. حرصال مجموعة المعاٌٌرالجامعة ، وذلك من خال

 شخصٌة ببناء تقوم تعلٌمٌة كمؤسسة بالكلٌة المھنة أخالقٌات تحكم التً األساسٌة المبادئ ترسٌخ

 تعلٌمٌة بٌئة خلق ٌعمل على محٌط لتوفٌر الكلٌة تسعى ، ) مستقبال األسنان طبٌب ( بالطال

 القرارات إتخاذ وفى ، الزمالء بٌن العالقات فً العدل إقامة خالل من الكلٌة داخل جٌدة

 بٌن التمٌٌز وعدم بالمساوة الشعور وتعمٌق واالحترام واألمانة اإلنصاف مع واإلجراءات

 قد  .والطالب والتمرٌض والفنى اإلدارى والجھاز المعاونة والھٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء

 أٌضا و أصبحت اإلنسان حقوق بتطور الحالً الوقت فً األسنان طب مھنة أخالقٌات تأثرت

 مع للتعامل األسنان أطباء من المطلوب تحدد قوانٌن هنالك البلدان معظم ففً بالقانون مرتبطة

 الترخٌص أن إلى باإلضافة . األبحاث وممارسة بالمرٌض العناٌة فً المھنة آداب قضاٌا

 انتھاك اجل من أسنان طبٌب أي تعاقب أن تستطٌع بلد كل فً النقابٌة والمنظمات المھنة بمزاولة

 المھنة.  آداب
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 رؤٌة و رسالة الكلٌة

 

 رؤٌة الكلٌة

كلٌة طب األسنان جامعة أسٌوط كلٌة متمٌزة فى مجال التعلٌم و البحث العلمى و خدمة 

 المجتمع على المستوى القومى و الدولى 

 

 رسالة الكلٌة

تهدف كلٌة طب األسنان جامعة أسٌوط الى اعداد اطباء اسنان ذوى مهارات علمٌة و عملٌة 

متمٌزة تحقق أعلى معاٌٌلر الجودة و تفى بمتطلبات سوق العمل و تدعم اجراء بحوث علمٌة 

ت لتقدٌم خدمة مجتمعٌة ممٌزة و أن تتبوأ مكانة علمٌة مرموقة فى ظل احترام قٌم و أخالقٌا

 المهنة.
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 أخالقٌات مهنة طب األسنان

 ٌعتبرالطب عموما مھنة تتعلق بحفظ الصحة ومقاومة المرض وإعادة الصحة للمرٌض، 

 إن أهم ثالثة أبعاد ألخالقٌات مھنة الطب هً:

 الشعور بالمرٌض -ٔ

  .المھارات العالٌة -ٕ

 اإلستقاللٌة فً أداء المھنة  -ٖ

وإن مھنة طب األسنان مھنة سامٌة تعتنً اٌضا بصحة الفرد لذذلك ٌجذب أن ٌتبذع جمٌذع روادهذا 

 خالق المھنة وقوانٌنھاأ

ٌشترط فٌمن ٌكون عضوا بالنقابذة أن ٌتذوخى فذى اداء واجباتذا تقالٌذد ومقتضذٌات شذرفھا وعلٌذا 

بذة الٌمذٌن االتذى  قبل مزاولة المھنة ان ٌحلف امام هٌئذة تشذكل مذن اعضذاء ٌختذارهم مجلذس النقا

أقسممم بمماع العظممٌم أن اؤدى اعمممالً باالمانممة والاممرف وأن احممافظ علممى سممر المهنممة وانفممذ "

 " قوانٌنها واحترم تقالٌدها وآدابها

ٌجذذب أن ٌكذذون طبٌذذب األسذذنان شخصذذا مذذؤهال ، نذذال شذذھادة جامعٌذذة تجٌذذز لذذا ممارسذذة  -

 .بمزاولة المھنةالطب وفق القواعد العلمٌة المقررة ، وأن ٌحصل علً تصرٌح 

ٌجب  علٌا اٌضا أن ال ٌسلك سلوكا مخال بالشرف واألمانذة ، وأن ٌبتعذد عذن كذل عمذل  -

 ٌخالف شرف المھنة وأن ال ٌستغل إمتٌازات منصبا من أجل منافع شخصٌة

 ٌنبغً علً طبٌب األسنان أن ٌنشر العلم بٌن الناس لتعلٌمھم القواعد الصحٌة السلٌمة. -

والمعاملة الحسنة مع المرضى مذع مراعذات تجنذب األسذاءة الحذد التحلً بالصبر الجمٌل  -

 .أو إحتقارت

ٌجب علً طبٌب األسنان إذا أدلً بشھادة أو كتب تقرٌرآ طبٌذا أن ٌكذون مطابقذا للحقٌقذة  -

 وأن ال تدفعا نوازع القربً أو الصداقة أو المودة أن ٌدلً بشھادة تخالف الواقع.

عذذن إستشذذارة زمذذبت األطبذذاء تحقٌقذذا لمصذذلحة ٌنبغذذً علذذً طبٌذذب األسذذنان أال ٌتذذوانً  -

المرٌض ، كما ٌجب علٌا أن ٌقدم مشورتا بصدق وأمانذة ودون تذردد إذا مذا طلذب منذا 

 ذلك.
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 ماهو الممٌز بطب األسنان ؟ 

الناس عادة ٌأتون إلى طبٌب األسنان لٌطلبوا منا المساعدة فً أشٌاء هم بأمس الحاجة            

إلٌھا كالتخلص من ألم أو معانذاة أو تعذوٌض األسذنان واسذتعادة الصذحة الفموٌذة الطبٌعٌذة و ٌذر 

فھم ٌسمحون لطبٌب األسنان بالمشاهدة واللمس ومعالجة اسنانھم وقد  .ذلك من المعالجات السنٌة 

ون معلومذذات لذذا ال ٌذذذكرونھا   عذذادة إلذذى  ٌذذرت . وهذذم ٌفعلذذون ذلذذك ألنھذذم ٌثقذذون بطبٌذذب ٌذذذكر

 . األسنان ولتكون المعالجة فً صالحھم فً كل لحظة

سنان هو مھنً ذو خبرة واضحة وبالوقت ذاتا فھو ذو مشروع تجاري ، حٌث أن إن طبٌب األ 

لذك ٌجذب أال ٌضذع أولوٌاتذا فذوق طبٌب األسنان ٌسذتخدم مھاراتذا مذن اجذل زٌذادة دخلذا و مذع ذ

طبٌذب (والتذً تقضذً بذ   FDI حتذى ٌحذافظ مكانتذا وسذمعتا كمذا تذنص   ال  أولوٌذات مرضذات

 ) ٌجب أن ٌتصرف بطرٌقة تحافظ وتزٌد على مكانتا وسمعتا فً المھنة والمجتمع األسنان

 .بأنااء نقابة أطباء االسنان1969لسنة  46قانون رقم 

أطباء األسنان اإلخالص والتضحٌة فً سبٌل الوطن ورفعتا وفً سبٌل : شعار جراحً  1مادة 

أداء واجباتھم وعلى كل زمٌل أن ٌوطد عالقتذا بذالمجتمع الذذي ٌعذٌه فٌذا وأن ٌسذھم فذً إٌجذاد 

  الحلول المناسبة لمشاكل الجماهٌر

فذق مذع :على الجراح وطبٌب األسنان أن ٌراعى الدقة واألمانة فً جمٌع تصرفاتا بما ٌت 2مادة 

كرامتا وكرامة المھنة وان ٌمتنع عن أي عمل ٌتنافى معھا وان ٌراعى االحترام الواجب للنقابذة 

وٌلتزم بالقرارات التً تصدرها الجمعٌة العمومٌة ومجلس النقابة وأن ٌتعاون مع النقابة فً تنفٌذ 

 أ راضھا وأحكام قانونھا والئحتھا الداخلٌةز

مل زمالئا معاملذة قائمذة علذى الثقذة واالحتذرام المتبذادلٌن وان :على عضو النقابة أن ٌعا 3مادة 

ٌراعى واجذب الزمالذة وان ٌمتنذع عذن كذل تجذرٌح بأعمذال مذن باشذر مذنھم العمذل قبلذة أو تندٌذد 

 بمعلوماتھم الفنٌة. 

من قانون النقابة الذي أدات  8:على كل عضو أن ٌلتزم بالقسم المنصوص علٌة فً المادة  4مادة 

 . ة المكلفة بذلكأمام اللجن

:ال ٌجوز للجراح وطبٌب األسنان أن ٌسعً بطرٌقة ما للحلول محل زمٌل لذا فذً معھذد  5مادة 

  .أو شركة أو مستشفى أو فً عالج المرٌض
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:إذا دعً العضو لزٌارة مرٌض ٌعلم أن زمذٌال لذا ٌتذولى عالجذا وجذب علٌذا أن ٌطلذب  6مادة 

انذا ٌجذوز لذا أن ٌعذالم المذرٌض الذذي ٌقصذد  من أهل المذرٌض اشذتراك هذذا الزمٌذل معذا علذى

 عٌادتا بعد االتصال بزمٌلا السابق.

:إذا دعى العضو لحالة عاجلة وكذان المذرٌض تحذت اشذراف زمٌذل لذا اسذتحالت دعوتذة  7مادة 

ظروف ما  فعلٌا ان ٌخطرت بعذد عٌادتذا للمذرٌض بمذا اتخذذت مذن اجذراءات وان ٌتذرك لذا اتمذام 

 واهلا استمرارت فى العالج.العالج ما لم ٌرى المرٌض 

:ٌحظذذر علذذى العضذذو رفذذض طلذذب زمٌذذل لذذا معاونتذذا فذذً عذذالج مذذرٌض اال السذذباب  8مممادة 

جوهرٌة كما ٌحظر على الطبٌب المعالم رفض طلب المرٌض أو اهلا دعوة طبٌذب آخذر ٌنضذم 

 .الٌا على سبٌل اإلستشارة

صذة فتذرة معٌنذة فذال ٌجذوز :إذا طلب عضو من زمٌل لذا الحلذول محلذا فذى عٌادتذا الخا 9مادة 

  .للزمٌل رفض الطلب اال السباب تبرر ذلك وعلٌا اال ٌحاول استغالل هذا لصالحا الشخصً

:إذا اوقف عضو عن مزاولة مھنتا لمدت ما فذال ٌجذوز أن ٌحذل أحذد مذن زمالئذا محلذا  11مادة 

  .فً عٌادت أثناء تلك المدة

زمٌل لا مقٌم معا فً مدٌنا واحذدة لزٌارتذا  :ال ٌجوز للعضو أن ٌمتنع عن تلبٌا طلب 11مادة 

 .وعالجا هو أو من ٌعولھم

:ال ٌجوز للعضو الذى وقع علٌا مذن اٌذة هٌئذة مذا ٌمذس كرامتذا ان ٌتقذدم بشذكوات إلذى  12مادة 

 .جھة ما قبل رفع األمر إلى مجلس النقابة

ر مذن طذرق :ٌحذذر علذى العضذو الدعاٌذة لنفسذا أو األعذالن عنھذا فذً أى شذكل وتعتبذ 13مادة 

 : األعالن

ل محاضرات شعبٌة ٌلقٌھا أ ( األشارة لبعض األدوٌة وأنواع العالج المختلفة فى نشرات أو خال 

 .األذاعة والتلٌفزٌون قاصدا بذلك الدعاٌة لنفسا ةأو بواسط

 .ب( نشر مذكرات فً صحف  ٌر علمٌة عن حاالت عالجھا أو عملٌات أجراها 

 ج( اإلعالن عن العالج المجان 
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د ( طلب نشر شكر أو كلمة أو مقال اطراء وثناء فً الصحف عن عمذل مذن االعمذال المتعلقذة  

 .بمھنتا

 : :ٌحظر على العضو ان ٌأتى عمال من األعمال األتٌة 14مادة 

أ( التعاون مع ادعٌاء الطب او مساعدتھم فذً عذالج المذرض فذً ار صذورة مذن الصذور أو 

نة بالوسطاء فً جلب الزبذائن سذواء كذان ذلذك بذأجر أو التستر علٌھم كما ٌحظر علٌھ االستعا

 بدون أجر.

 ب( العمل على تروٌم االدوٌة والعقاقٌر ومختلف أنواع العالج.

 ستعارة اسما ال راض تجارٌة فً اى شكل من األشكال.االسماح ب ج( 

  بأخذذذ المقاسذذات للمرضذذى فذذى عٌادتذذا أو معملذذا ا لسذذماح لصذذانعً األسذذنان التذذابعٌن لذذد ( ا

توجٌا مرضات إلى صٌدلٌة معٌنة أو األتفاق مع بعض الصٌدلٌات علً صرف أدوٌذة باشذارة 

متفق علٌھا أو بوصف ٌكون  امضا على بعض الصٌادلة أو طلب قبذول مكافذأة أو أجذر مذن 

 .أى نوع نظٌر تعھدت بوصف أدوٌة معٌنھ لمرضات

من ثالثذة مذرات فذً الجرٌذدة :ال ٌجوز للعضو عند فتح عٌادتا أن ٌعلن عن ذلك أكثر  15مادة 

الواحدة على أن ٌجوز لا أن ٌنشر أعالنا فً جرٌدة واحذدة ولمذدة واحذدة وبذالحروف العادٌذة إذا 

 . اب عن عٌادتا أكثر من أسبوعٌن سواء كان النشر قبل الغٌاب أو بعدت

 :ٌجب أن ٌقتصر فً المطبوعات والتذذاكر الطبٌذة ومذا فذى حكمھذا والفتذة البذاب علذى 16مادة 

ذكر أسم العضو و ألقابا العلمٌة ومواعٌذد عٌادتذا ورقذم تلٌفونذا وان الٌزٌذد مسذطح الالفتذة عذن 

سنتٌمترا وٌجوز فً بعض األحوال اإلستثنائٌة التى تقع فٌھا عٌادة الطبٌب فً مكذان  ٓٓٔ×8٘

التذى  ٌر ظاهر أن ٌضع الفتة ثانٌة لتنبٌا الجمھور وذلك بموافقة مجلس النقابة اما الفتذة البذاب 

السكان وحجمھا وفى حالة  ٌضعھا الطبٌب على مسكنا الخاص فٌجب أن تكون بخط الفتة باقى 

تغٌٌر محل العٌادة ٌجوز للجراح أو الطبٌب أن ٌضع إعالنا بعنوانا الجدٌد فً المحل الذى تركا 

 .وأن ٌبقٌا إن شاء ستة شھور

لتذى ٌتذولى عالجھذا ونتٌجذة :على كل عضو أن ٌعد سجال ٌدون فٌھ وصف الحاالت ا 17مادة  

 .العالج وأن ٌحتفظ بھذا السجل لمدة التقل عن سنتٌن بعد انتھاء العالج
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:ال ٌجوز للعضو الذى ائتمن على سر بحكذم مھنتذا أو علذم بذا أثنذاء ممارسذتا لھذا أن  18مادة  

 .ٌفشٌا الى كائن إال فى االحوال المصرح بھا قانونا

 التعلٌمٌة بالمؤسسات المهنة أخالقٌات تحكم التً األساسٌة المبادئ
 

 المناخ وتهٌئة واإلنصاف واإلجراءات القرارات إتخاذ وفى اآلخرٌن مع العالقات فً العدل *
 للعمل الجٌد

 على ٌعمل آمن محٌط خلق خالل من واالحترام األمانة *
 والفنى اإلدارى والجهاز المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة ألعضاء بالراحة الاعور تعمٌق

 ل التعام وفى والطالب
 والفنى اإلدارى والجهاز المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن التمٌٌز وعدم المساواة *

 والطالب
 مفٌد هو ما كل عن الجمٌع ٌدافع وان الجامعً األستاذ ومهابة وكرامة مكانة على الحفاظ •

 ونافع
 واإلقلٌمى المحلى بالمجتمع الكلٌة ربط •
 الخصوصٌة الدروس إعطاء عن واإلقالع اإلمتناع •
 من للكلٌة هداٌا قبول باان باإلجراءات وااللتزام األفراد من اخصٌة هداٌا قبول عدم •

 أجنبٌة أو محلٌة سواء المختلفة المؤسسات
 الطالب من أجٌال تعلٌم فً أسهموا والذٌن الكبار األساتذة بتكرٌم الوفاء معانً إظهار •

 التدرٌس فً المهنة أخالقٌات
 العلم بقواعد واإللمام الذهن وصفاء والعلم اإلطالع حب •

 التدرٌس فً الجودة بمعاٌٌرضمان االلتزام
 تقٌٌمه وأسلوب ومحتوٌاته وأهدافه المقرر بإطار الطالب إعالم ضرورة

 والتعبٌر والرأي الفكر بحرٌات اإلٌمان *
 مصادر نحو وتوجٌهم الطالب ومتابعة بإخالص العمل وأداء المحاضرة بوقت اإللتزام *

 المعرفة
 المختلفة

 التعاون روح وتنمٌة بالمناقاة لهم والسماح التفكٌر على الطالب قدرة وتنمٌة إحترام *
 والعمل

 الجماعى
 الطالب بٌن الممتلكات على والحفاظ للمكان تماء االن و الوالء روح تنمٌة *

 :اإللتزام بالبنود التالٌة على أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌھم

 

التمكن من المادة العلمٌة المنوط با تدرٌسھا ، وذلك بعد ان ٌتم تأهٌلا وإعدادت لھذا  -ٔ

 الغرض.

 اإللمام باألسالٌب التربوٌة و طرق التدرٌس . -ٕ
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أن ٌكون متصال بالمستجدات العلمٌة فى تخصصا وعلى دراٌة بثقافة مجتمعا التعلٌمٌة  -ٖ

. 

الجودة على منھجا التعلٌمى بما ٌحقق أفضل مستوى ممكن للخرٌم ان ٌطبق قواعد  -ٗ

 لٌكون مؤهال لخدمة المجتمع من خالل مھنتا بصورة مثلى.

 أن ٌعلن للطالب محتوٌات المقرر،و أهدافا التعلٌمٌة. -٘

أن ٌدٌر اللقاء التعلٌمى بصورة مثمرة ، وان ٌستخدم وقت التدرٌس فٌما ٌخدم األهداف  -ٙ

 ٌة، بما ٌحقق مصلحة الطالب .التعلٌمٌة والتربو

أن ٌدعم ملكة التفكٌر المنطقى لدى الطالب، وٌشجعھم على التفكٌر وتكوٌن آراء علمٌة  -7

 مجردة ، والحث على اإلبداع واإلبتكار.

 أن ٌنوع من أسالٌب التدرٌس وإٌصال المعلومات إلثارة اهتمام الطالب بالمادة العلمٌة. -8

 وٌشجعھا فى إطار قواعد الحوار البناء .أن ٌسمح بالمناقشات العلمٌة ،  -9

 أن ٌؤدى مھمتا فً إخالص وصبر حرصا على نمو الطالب المعرفى. -ٓٔ

أال ٌنخرط فى أعمال الدروس الخصوصٌة ، لما لذلك من تداعٌات سلبٌة على صورة   -ٔٔ

 عضو هٌئة التدرٌس ،ولما فٌا من تفرقة بٌن طالبا .
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بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس  الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز

 والعاملٌن والطالب

 -اوال:اعضاء هٌئة التدرٌس:

فى بداٌة كل فصل دراسى ٌتم توزٌع االعباء الدراسٌة بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس بما -ٔ

 ٌحقق التوازن والعدالة بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس

والبعثات تحقٌقا للعدالة وضع ضوابط ومعاٌٌر فى االختٌار للترشٌح للمؤتمرات والندوات -ٕ

 باالضافة الى االعالن عن تلك المعاٌٌر للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس

 توزٌع المكافات والحوافز بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس طبقا للؤائح والقوانٌن-ٖ

المساواة فى توزٌع ساعات التدرٌس العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌشتركون فى نفس -ٗ

 الدرجة العلمٌة

العجز والفائض فى اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة قبل القٌام باجراءات التعٌٌنات او تحدٌد -٘

 الموافقة على االعارات

امكانٌة اعضاء هٌئة التدرٌس فى التقدم باى مقترحات تخدم الحٌاة التعلٌمٌة او التقدم -ٙ

 بالشكاوى الخاصة بھم

ٌر واللوائح التى تحددها ادارة العدالة فى توزٌع البعثات والمنح الدراسٌة وفقا للمعاٌ-7

 البعثات

 وجود ثواب وعقاب العضاء هٌئة التدرٌس تحقٌقا للعدالة-8

 سٌاسة تعٌٌن المعٌدٌن من خالل خطة تعٌٌن خمسٌة-9

 تخصٌص مكافأت اضافٌة طبقا للكفاءة والجھدل المبذول-ٓٔ

 توزٌع االشراف طبقا للتخصص الدقٌق ثم التخصص العام ثم االقدمٌة-ٔٔ

 العدالة فى توزٌع المھام والمسئولٌات مثل اعمال الكنتروالت واعداد الجداول و ٌرها-ٕٔ
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 -ثانٌا:الطالب:

 توفٌر واتاحة مصادر المعرفة بالكلٌة لجمٌع الطالب-ٔ

توزٌع المنح واالعانات المالٌة على الطالب الغٌر قادرٌن وفقا للظروف االجتماعٌة لكل -ٕ

 لمن ٌستحقھامنھم بحٌث تصل تلك االعانات 

اعالن نتٌجة الطالب فى نفس الفرقة فى توقٌت واحد مع عدم السماح بتسرٌب النتٌجة -ٖ

 لبعض الطالب قبل اعالنھا للجمٌع

 لكل الطالب الحق فى التظلم ضد اى قرار او اجراء ٌرونا  ٌر منصف او متحٌز-ٗ

 والواجبات للطالب توزٌع*دلٌل الطالب* فى بداٌة العام الدراسى موضح با كافة الحقوق-٘

 عمل مجموعات متساوٌة العدد لتقسٌم االنشطة العلمٌة وتحقٌق تكافؤ الفرص-ٙ

مكأفات –القوافل –عدم التمٌٌز بٌن الطالب فى االنشطة الطالبٌة مثل)المعسكرات -7

 التمٌز( 

امكانٌة لجمٌع الطالب فى مقابلة االدارة العلٌا او اعضاء هٌئة التدرٌس فى اوقات -8

 تھم المكتبٌة المعلنةساعا

 -ثالثا:العاملٌن:

 العدالة فى توزٌع اعباء العمل بٌن العاملٌن كل حسب تخصصا-ٔ

 وضع معاٌٌر االختٌار فى الترشٌح للترقٌات والحوافز كل حسب مستوى انجازت-ٕ

 تقٌٌم اداء العاملٌن واعداد تقارٌر الكفاءة بموضوعٌة-ٖ

على وفقا للمعاٌٌر التى وضعتھا الكلٌة وتنظمھا ٌتم ترقٌة العاملٌن بٌن االدارات اال-ٗ

 القوانٌٌن

ٌتم توقٌع نفس الجزاء على نفس المخالفة على كل العاملٌن المخالفٌن بغض النظر عن -٘

 شخصٌاتھم تحقٌقا للعدالة

 توزٌع المھام واالعمال االدارٌة داخل االدارة الواحدة بالتساوى بٌن الموظفٌن-ٙ
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 للعاملٌن طبقا للكفاءة والجھد المبذولمنح مكأفات اضافٌة 7

اعطاء الحق للعاملٌن بالتقدم بالمقترحات والشكاوى الخاصة بھم واعالمھم بالٌة تقدٌم -9

 الشكاوى والبت فٌھا

 

 دور المعلم فً تنمٌة القٌم األخالقٌة

ٌتأثر الطالب بصفات المعلم الشخصٌة، أكثر من طرٌقة تدرٌسا، فٌلتفت الطالب           

ألسلوب المعلم وثقافتا ولصدقا وصراحتا، وأمانتا، ولغتا ولباقتا فً طرٌقة الشرح ومظھرت 

الخارجً، فإذا وجد الطالب كل هذت الصفات فً معلما فسٌتخذت قدوة لا مما ٌسھل على المعلم 

 .فً نفوس الطالب  السامٌة القٌملٌم الطالب و رس المبادئ و تأدٌة رسالتا فً تع

ٌجب أن ٌكون المعلم قدوة للطالب، وعلٌا أن ٌحسن التعامل معھم وأن ٌقوم بانتقاء األلفاظ  -ٔ

ِ لِنَت لَُھْم ۖ ” الكرٌمالمھذبة، عند التحدث معھم وفقاً لما قالا هللا تعالى فً كتابا  َن هللاه َفبَِما َرْحَمٍة مِّ

وا ِمْن َحْولِكَ  ا َ لٌَِظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ  ”َولَْو ُكنَت َفّظً

ٌجب أن ٌدرك المعلم قٌمة المسؤولٌة الموكلة إلٌا، وأن ٌتحلى بمجموعة من الصفات أهمھا -ٕ

 سالمة اللغة واتقانھا

م ومنھا قٌمة الوقت واهمٌة اتقان العمل  واتباع المنھم  رس االخالق الحمٌدة وقٌم التقد-ٖ

 العلمً.

  رس قٌمة العمل الجماعً وروح الفرٌق لدي الطالب-ٗ

التمسك بقٌم النظام ومبدأ التنافس النزٌا. -٘  

تعلٌمھم كٌفٌة الحفاظ على ممتلكات الغٌر وحثھم على استخدام األسلوب المھذب عند -ٙ 

مما ٌرسخ فٌھم قٌمة حب الوطن وصٌانتا والبعد عن االنانٌة.استعارة ممتلكات اآلخرٌن   

مشاركة الطالب  فً االنشطة الطالبٌة  لٌس فقط لتشجٌع المواهب واالستمتاع وانما لٌقوم  -7

 مقام االب والمراقب والمعلم لٌوظف المھبة وٌوجھھا فً بناء الطالب القٌمً والخلقً.

https://www.almrsal.com/post/415557
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نة لدي الطالب وذلك علً مستوي تخصصات البرامم  رس مقومات االلتزام باخالقٌات المھ-8

التً تقدمھا الكلٌة حتً ٌكونوا واجھة مشرفة للكلٌة كمؤسسة تعلٌمٌة وبحثٌة وخدمٌة عند 

   .االلتحاق بسوق العمل والمجتمع عموما.

 

 اخالقٌات المھنة فً تقٌم الطالب

دوري مذذذع مراعذذذات اظھذذذار نتٌجذذذة ٌم المتواصذذذل ألداء الطذذذالب ومتابعذذذة مسذذذتوٌاتھم بشذذذكل ٌذذذالتق -ٔ

 .التقٌم للمساعدة فً تعدٌل المسار

 ان ٌكون االمتحان متوافق مع المحتوى العلمً الذى تم تدرٌسا. -ٕ

 االهتمام بشكاوى الطالب المقدمة وفحص النتائم فً حالة وجود أي تظلم. -ٖ

 ٌجب ان تتسم جلسات االمتحان بالھدوء واالنضباط. -ٗ

االزمذذذذة لمنذذذذع الغذذذذه بذذذذٌن الطذذذذالب ومعاقبذذذذة مذذذذن ٌقذذذذوم بذذذذا لتحقٌذذذذق العدالذذذذة بذذذذٌن اتخذذذذاذ التذذذذدبٌر  -٘

 الطالب.

اعفذذذاء كذذذل اعضذذذاء هٌئذذذة التذذذدرٌس ومعذذذاونٌھم مذذذن المشذذذاركة فذذذى اعمذذذال االمتحانذذذات والتقٌمذذذات   -ٙ

 لوجود قرابة مع الطالب حتى الدرجة الرابعة.

 ٌجب مراعات الدقة اثنا تصحٌح كراسات االجابة . -7

 الدقة والسرٌة التامة فً رصد الدرجات .تحرى  -8

عذذذذرض النتذذذذائم بشذذذذكل سذذذذرى علذذذذى لجنذذذذة الممتحنذذذذٌن دون كشذذذذف االسذذذذماء التخذذذذاذ القذذذذرارات  -9

 بحٌادٌة. 

 فً حالة وجود أي تظلم ، ٌسمح للطالب بمراجعة النتائم مع اخذ أي تظلم بجدٌة تامة.  -ٓٔ
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 خالقٌات البحث العلمًأ

البحث العلمً مجموعة األخالقٌات ان لم تكن القوانٌن التً تحكم كٌفٌة تمثل أخالقٌات          

إن بناء األبحاث العلمٌة عالٌة الجودة  .إجراء البحث العلمً، وكٌفٌة تطبٌق تلك األخالقٌات

ٌستلزم ان تكون هناك ثقة بالمضمون البحثً وبالنتائم التً توصل الٌھا، وهذا ٌحتاج الى 

مبادئ األخالقٌة، مع تجنب الغه أو االنتحال أو التزوٌر للمعلومات التمسك بجمٌع المثل وال

 . وكل ما ٌسًء للعمل العلمً البحثً

 

 أبرز أخالقٌات البحث العلمً:

إن أخالقٌات البحث العلمً تعتمد على العدٌد من األسس التً ٌفترض أن ٌتحلى وٌتسم بھا 

مروراً بخطوات اإلعداد للدراسة، البحث العلمً، بداٌة من مرحلة اختٌار موضوع البحث 

وصوال الى مرحلة تنفٌذ وكتابة البحث أو الرسالة العلمٌة، أما أبرز أخالقٌات البحث العلمً 

 : فھً

 :األمانة والصدق والنزاهة 

حٌث ٌفترض أن ٌشٌر الباحث العلمً الى مصدر أي معلومة عرضھا فً دراستا، كما ٌفترض 

ٌّر أو ٌزور أي شًء من أن تنشر النتائم الواقعٌة التً  وصلت الٌھا الدراسة العلمٌة، فال ٌغ

 النتائم متأثراً بمٌولا أو آرائا أو بأي أمر آخر.

كما ٌفترض أن ال ٌختلق الباحث العلمً أٌة معلومات ال وجود لھا، وأن ٌضع استنتاجات  ٌر 

 واقعٌة لنتائم البحث العلمً،

 :العمل البحثً الدقٌق والمنظم 

لعلمً أن ٌتجنب العشوائٌة أو التسرع أو ارتكاب األخطاء الكبٌرة، بل ٌفترض أن علً الباحث ا

 .ٌقوم بعملا بكل عناٌة وهدوء وتنظٌم، وأن ٌتأكد من معلومات ونتائم بحثا

 :الحٌادٌة والموضوعٌة 

ال ٌمكن الوصول الى بحث علمً أكادٌمً عالً الجودة إال مع التزام الباحث العلمً بالحٌاد 

ٌة، واالبتعاد عن مٌولا وآرائا الشخصٌة وبالخصوص فً مرحلة مناقشة الدراسة والموضوع

 وعرض نتائجھا.
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 :احترام مجھودات اآلخرٌن وملكٌاتھم الفكرٌة 

علً الباحث طلب اإلذن قبل استخدام أدوات أو أسالٌب أو بٌانات أو نتائم  ٌر منشورة لباحثٌن 

ھذا ٌسمى سرقة أدبٌة، أو استالل علمً، ومن آخرٌن، كما ٌمنع سرقة او نسخ عمل اآلخرٌن، ف

 .الضروري أٌضاً توثٌق جمٌع االقتباسات واالستشھادات التً تم استخدامھا فً قائمة المراجع

 :التعامل األخالقً مع عٌنة الدراسة 

ٌجب فً بعض الحاالت الحفاظ على سرٌة المعلومات التً ٌعطٌھا أفراد عٌنة الدراسة، كأن 

مرتبطة بأمور شخصٌة و بمرض أو  ٌرها من المعلومات التً ال ٌر ب تكون المعلومات 

المبحوث فً معرفة اآلخرٌن لھا، والتً ٌكون قد منحھا للباحث العلمً لثقتا با ومعرفتا بأهمٌة 

 البحث العلمً

كما ٌفترض أن ٌتعامل الباحث العلمً مع عٌنة الدراسة باحترام وصدق وأن ٌحترم ر باتھم، 

بحوث عدم المشاركة فً الدراسة العلمٌة أو االنسحاب منھا فٌفترض عدم الضغط فإذا ر ب الم

 علٌا.

وفً حال وجود أي خطر علٌھم ٌجب أن ٌصارحھم بذلك وشرح نوعٌة المخاطر، وأن ٌأخذ 

 منھم موافقة خطٌة للمشاركة فً البحث بھذت الحالة.

 ول:ئالنشر العلمً المس 

النھوض بعملٌة البحث العلمً، وذلك من خالل اختٌار ٌجب على الباحث العلمً أن ٌعمل على 

المكان المناسب للنشر كإحدى المجالت العلمٌة المحكمة الموثوقة والمعتمدة ذات االنتشار 

 الواسع.

 :الشرعٌة وااللتزام بالقوانٌن واألعراف 

لف على الباحث العلمً أن ٌختار المواضٌع والمشكالت البحثٌة التً تكون شرعٌة، فال تخا 

 األعراف أو القوانٌن المجتمعٌة، وأن ال تكون متعارضة مع الشرائع واألدٌان السماوٌة.

  االعتناء بالحٌوان 

إذا كنت تستخدم الحٌوانات فً بحثك، فٌجب علٌك دائًما التأكد من أن تجاربك ضرورٌة 

 .ومصممة بشكل جٌد، وٌجب علٌك التأكد من االعتناء بھا بشكل صحٌح
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 ٌات البحث العلمًدور لجان أخالق

توفر لجان أخالقٌات البحث العلمً نموذج معٌاري ٌتوجب على طالب الدراسات العلٌا أن ٌلتزم 

با لٌحصل على الموافقة األخالقٌة، وٌشمل النموذج طرٌقة جمع البٌانات، وعٌنة الدراسة، 

 .استطالع آرائھموكٌفٌة التعامل معھم، وهل تم الحصول على موافقتھم أم ال قبل البدء فً 

ومن أهم األدوار التً تقوم بھا لجان األخالقٌات، التأكد من أن أهداف الدراسة متنا مة مع 

اإلجراءات البحثٌة التً ٌقوم بھا الباحث، وإذا أثار مقترح بحثً قضاٌا أخالقٌة، فستطلب اللجنة 

بالدراسة بشكل مختلف من الباحث إعادة النظر فً دراستا مرة أخرى، لٌحدد هل ٌستطٌع القٌام 

 .أم ال

 حقوق الملكٌة الفكرٌة

 

 الملكٌةالفكرٌة:

إلى أشكال ملموسة  تشٌر الملكٌة الفكرٌة إلى أعمال الفكر اإلبداعٌة، فھً األفكار التً تتحول

واألسماء والصور والرسوم  ٌمكن حماٌتھا مثل اإلختراعات والمصنفات األدبٌة والفنٌة والرموز

 .الصناعٌة

 

 :-حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌةأهمٌة 

 تتعلق بمسألة حساسة وخطٌرة وهً حماٌة الناتم الفكري للمؤلفٌن والمبدعٌن وتبرز أسباب

. وٌھدف نظام الملكٌة الفكرٌة الً انشاء توازن سلٌم بٌن مختلفة إلى حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة

 د علً ازدهار االبداع واالبتكار.مصالح المبتكرٌن ومصالح الجمھور العام حٌث ٌتٌح بٌئة تساع

 

 

 

 اروط اكتساب حقوق الملكٌة الفكرٌة :

تكتسب الملكٌة الفكرٌة بمجرد االنتھاء من العمل المبتكر، وتحولا من فكرة الى واقع ملموس. 

 وٌتطلب ذلك أن ٌستوفى المصنف ركنٌن:

 : ٌتجسد فً إفراغ الفكرة فى صورة مادٌةٌبرز فٌھا للوجود ، وٌكون معدا للنشر األول اكلً.ٔ
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: وٌتجسد فً أن ٌنطوي المصنف على شًء من االبتكار بحٌث تبرز  موضوعً الثانً.ٕ

 شخصٌة المؤلف على مصنفا.

 

 السرقة العلمٌة "االنتحال":

لغة او االفكار او التعبٌرات وتقدٌم هو االستٌالء الغٌر مشروع او التقلٌد لمؤلف اخر سواء فً ال

 هذت االعمال علً انھا عمل اصلً للمنتحل ولٌس منقول.

 كٌفٌة تجنب السرقة العلمٌة "االنتحال":

ٌجب علً المؤلف ذكر المراجع المستخدمة وجمٌع مصادر المواد االولٌة او الثانوٌة ، المنشورة 

 ؤلفٌن اخرٌن او مؤسسات اخري  ٌر الكاتب.او الغٌر منشورة التً لھا حق الملكٌة الفكرٌة لم

 :patent rightsبراءات اإلختراع

هو مصطلح ٌطلق على الوثٌقة الحكومٌة التى تمنحھا الجھة المختصة بالدولة للمخترع وذلك 

ضمانا ا لحقا فٌما قام باختراعا على أن ٌكون ذلك لفترة زمنٌة محعلى أن ٌتم ددةكشف كل 

انتھاء مدة الحماٌة المقررة وهى عشرٌن عاما ا طبقا ا لنصوص القانون ، بٌانات االختراع بعد 

 وٌصبح االختراع ملكا ا عاما ا للجمھور فٌكون للغٌر حق معرفة كٌفٌة استغللا وتصنٌعا .

 

 بنود حماٌة الملكٌة الفكرٌة:

 

ح البراءة تمنح براءات اختراع لكل اختراع جدٌد، قابل للتطبٌق وٌمثل خطوة إبداعٌة.كما تمن-1

استقالال عن كل تعدٌل أو تحسٌن أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنا براءة، إذا 

 توافرت فٌا شروط الجدة واإلبداع والقابلٌة للتطبٌق الصناعٌة.

 

 التمنح براءة اختراع لما ٌلى:-ٕ

بالنظام االختراعات التى ٌكون من شأن استغاللھا المساس باألمن القومى أو اإلخالل  -

 العام أو اإلضرار الجسٌم بالبٌئة والكائنات الحٌة.

 االكتشافات والنظرٌات العلمٌة -

 طرق تشخٌص وعالج وجراحة اإلنسان أو الحٌوان -

 األعضاء واألنسجة والخالٌا الحٌة والمواد البٌولوجٌة الطبٌعٌة والحمض النووى. -

 

 حقوقا. ٌثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إلٌا-ٖ
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مدة حماٌة براءة االخترع عشرون سنة تبدأ من تارٌخ تقدٌم طلب البراءة فى جمھورٌة  -ٗ

 مصر العربٌة.

تختص محكمة القضاء اإلدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات -٘ 

 االختراع

 ة طرٌقة.تخول البراءة مالكھا الحق فى منع الغٌر من استغالل االختراع بأٌ -ٙ

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براة اختراع فً خالل سنة من تارٌخ تركا المنشأة -7

 الخاصة أو العامة، ٌعتبر كانا قدم فً خالل تنفٌذ العقد أو قٌام رابطة العمل او االستخدام

وٌظل ال ٌتم اإلعالن عن قبول طلب البراءة إال بعد انقضاء سنة تبدأ من تارٌخ تقدٌما  -8

 الطلب سارٌا خالل تلك الفترة.

 

ٌجوز نقل ملكٌة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغٌر عوض، كما ٌجوز رهنھا أو تقرٌر  -9

 حق االنتفاع علٌھا.
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 أخالقٌات المهنة فً قبول الهداٌا و التبرعات

 

شفافٌة و تحدٌد جھات تلقٌھا ٌجب االعالن عن الھداٌا و التبرعات التً تتلقاها الكلٌة بكل  -ٔ

 بالكلٌة و اعالن استخداماتھا

 ٌجب أن ال ٌكون هناك أي تأثٌر للھداٌا و التبرعات على سٌاسات الكلٌة و نشاطھا -ٕ

ال ٌجوز قبول الھداٌا و التبرعات من جھات مشبوهة أو أشخاص سٌئً السمعة أو تثار حولھم  -ٖ

 مجادالت أخالقٌة تمس الشرف أو النزاهة

على أعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌھم قبول هداٌا أو تبرعات شخصٌة من أشخاص لھم ٌحظر  -ٗ

 عالقة بالعمل

 وقف التعامل فورا مع أي جھة أو شخص ثبت مؤخرا تورطا فً مسائل تمس الشرف أو النزاهة -٘

 

 

 المراجع:

 فرع العرٌه. –دلٌل أخالقٌات المھنة جامعة سٌناء كلٌة طب األسنان   -ٔ

 سنان الجامعة البرٌطانٌة فى مصروآداب المھنة كلٌة طب األقٌات الخأدلٌل  -ٕ

 .نشاء نقابة أطباء االسنانإ9ٙ9ٔلسنة  ٙٗقانون رقم  -ٖ

 

 


