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 الميثاق األخالقي للكلية

  

 مقدمه :

األخالق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة، ومتطلبًا أساسيًا لتنظيم المجتمع واستقراره، 
وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب حيث " القوة هي الحق " وليس " الحق هو القوة ". والجامعة 

مسئولة عن نشر األخالق على وجه الخصوص كمؤسسة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي 
ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضًا في سياساتها وفي كل ما تدعو إليه . الجامعة مسئولة عن 

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

ايير األخالقية التي ويكون من المفيد للغاية أن يكون للكلية أو أي مؤسسة أكاديمية مجموعة المع
تلتزم بها وتلزم بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير ويكون مرجعًا ومرشدًا 

 لهم جميعًا وأساسًا لتقييم سلوكهم أو لمحاسبتهم .

 
 

 تعريف الميثاق األخالقي

  

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

رسالتها". ويحدد الميثاق القواعد الواجب توافرها في سلوك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 واإلداريين والعمالة المساعدة والطالب.

 
 

 القيم األخالقية العليا

  

 
يقصد بالقيم العليا ذلك التنظيم الخاص لخبرة الفرد بما يعمل على تكوين الضمير 

سلوك في المواقف المختلفة وفق المعايير السائدة في المجتمع، ومثال االجتماعي، وتوجيه ال
ذلك: قيم الصدق في القول واإلخالص في العمل واألمانة في المسئوليات والواجبات، وهناك 
فرق بين القيم الروحية والقيم االجتماعية فاألولى تستمد من الدين والثانية تستمد من ثقافة 

 وعادات وتقاليد المجتمع.
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تعتبر مهنة التمريض من أقدم المهن االنسانية منذ فجر التاريخ و بالرغم من ان مهنة التمريض 

فن و روح إال انها تعتمد اساسا على العلوم و التكنولوجيا لمواكبة التقدم السريع فى المجال 

الصحى و لتلبية احتياجات المجتمع لكوادر ذات كفاءه عالية فى مستواها العلمى فى مجال 

 . 2006/10/29فى  دمنهور جامعة -كلية التمريضلتمريض.  تم انشاء ا

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الكلية 
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  االستراتيجية هدافاألرسالة والرؤية والالقيم و

 كلية التمريض جامعة دمنهورل

 القيم

 جامعة دمنهور: –القيم األساسية لكلية التمريض 

لجامعة دمنهور، تتماشى القيم األساسية لكلية التمريض بدمنهور مع القيم األساسية 

 والقيم األساسية هي:

  :خلق بيئة متميزة في التمريض األكاديمي على أساس ما يلي 

 :احترام النفس، احترام وتوقير الصغير للكبير واحترام وعطف الكبير  االحترام المتبادل

 .على الصغير بما ينسحب على جميع أفراد المجتمع الجامعي في عالقاته وتعامالته

  :تناول القضايا بتجرد وحيدة، تغليب المصلحة العامة على المصالح الشفافية

  .الشخصية

  :التعاون هو أساس نجاح األفراد والمجتمعات، فهو يعمل على ازدهار التعاون

المجتمعات والنهوض بها. والتعاون بحسب علم االجتماع، هو آلية تقوم 

المشتركة. وهو بعكس التنافس  تعمل معًا بدافع المنفعة المتعضيات من المجموعة بها

 الذي تكون فيه المنفعة الشخصية هي الدافع. 

  :في اقل وقت  هي المقدرة على القيام باألعمال التي تتطلبها المهنةالكفاءة المهنية

 وبأقل جهد.

  :القدرة على اإلتيان بأمر جديد، كما يمكن وصف طرق التعامل مع األمور اإلبداع

 مألوفة على أّنها إبداع.المألوفة بطرق غير 

 االعتراف بالفروق الفردية وتقديرها. كما أن مفهوم التنوع يشمل القبول التنوع :

 .واالحترام. وهو يعني معرفة أن كل شخص متفرد في ذاته وإدراك اختالفاتنا الفردية

  :رعاية المريض أو الشخص أو العائلة والمجتمع وذلك كشكٍل من أشكال الروحانية

ال تعتبر مهنة التمريض مهنة جديدة  .محمد صلى اهلل عليه وسلم والرسول هلل الحب

على اإلسالم. في الواقع، يعزى ذلك إلى التعاطف والمسؤولية تجاه الشخص المحتاج 

 .وثقافة ،وحضارة فاصلة كديانة اإلسالم للرعاية. وقد بدأ هذا المشروع خالل تطور

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 الرؤية 

 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية

 الرسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  وتسهم فى تطوير العمل

 (2017-2021األهداف االستراتيجية )

تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي طبقا لمتطلبات الهيئة القومية الهدف االستراتيجي األولى:  .1

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

زياادة القادرة التنافساية للطاالب طبقاا الحتياجاات ساوق العمال الهددف االسدتراتيجي الثداني:  .2

 محليًا وإقليميًا وعالميًا.

 توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداعالهدف االستراتيجي الثالث:  .3

تطااوير المخرجااات البحثيااة الحاليااة لتتوافااق مااع احتياجااات الهدددف االسددتراتيجي الرابدد :  .4

 مجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.ال

 تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئةالهدف االستراتيجي الخامس:  .5

 التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالهدف االستراتيجي السادس:  .6

كفااءة الجهااز اإلداري لتفعيال دوره فاى إدارة عملياات  الهدف االستراتيجي الساب : تطدوير .7

 التنمية.
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بأن الرعاية التمريضية والصحية هي احد الحقوق األساسية دمنهور  تؤمن كلية التمريض جامعة 

لإلنسان وان مهنةة التمةريض مهنةة إنسةانية وأة قيةة تجبةر مةن يمارسةها علةي احتةرام الش صةية 

 كمةا تةؤمن الكليةة بةان مراعةاةاإلنسانية واسةتهدا  مصةلحة المةريض المطلقةة وةدمةة المجتمةع. 

العلمي مهمة لحماية المرضةي والبةاحنين والمؤسسةة العلميةة  البحث عمليات في األة قية القواعد

وحقوق وس مة المشاركين في البحث ولةذل  تةم وضةع رسةالة الكليةة بحيةث  كرامة على والحفاظ

بت ريج أةصائى تمةريض  تراعي اة قيات المهنة والبحث العلمي وهي "أن تقوم كلية التمريض

مؤهل و قادر على ات اذ القرارات السليمة من ة ل تبنى برنامج تعليمى متميز قائم على اسةلو  

حةةل المشةةاكل و يسةةاعد علةةى االرتقةةاء بةةالتعليم التمريضةةى فةةى مرحلةةة البكةةالوريو  و الدراسةةات 

ات البحةث العلمةى وذلة  العليا ، و البحث العلمةى القةائم علةى احتياجةات المجتمةع مراعيةا ألة قية

لتقديم ال دمات الوقائية و الع جية و التأهيلية للمجتمع على المستويين القومى و االقليمى" ولذل  

 .-يتضمن الميناق االة قي للكلية على البنود االتية:

 : الممارسات العادلة بين أفراد أسرة الكلية.الول البند ا   

 اعضاء هيئة التدريس. .أ

 الطالب. .ب

 ج. العاملين.      

 .: تلقى الشكاوى و المقترحات و البت فيهاثانى البند ال 

 : تجنب تضارب المصالح.ثالث البند ال

 : غرس قيم ممارسة مهنة التمريض.رابع البند ال

 : قيم و أخالقيات البحث العلمى.خامس البند ال

 : اإلعالم بالميثاق.سادس البند ال

 

  التمريض  كليةميثاق 



6 
 

 

 الممارسات العادلة بين أفراد أسرة الكلية البند االول:

تحةةرا الكليةةة علةةى ضةةمان العدالةةة وعةةدم التمييزسةةواء بةةين الطةة   أو أعضةةاء هي ةةة التةةدري  

 أوالعاملين وذل  من ة ل:

 الطالب اوال:

 إعداد "دليل للط  " موضح به كافة الحقوق والواجبات للطالب. .1

 ة لجميع الفرق على حسب االقسام.اع م الطالب بقواعد وطرق التقييم الم تلف .2

 مشاركة الط   في وضع جداول االمتحانات حسب رغباتهم. .3

 عدم التمييز بين الط   حسب االهواء الش صية. .4

القوافةل  -المعسةكرات -عدم التمييز بين الط   فةي االنشةطة الط بيةة منةل بالتبةادل الط بةي .5

مكافات التميز( وذل  مةن ةة ل وضةع معةايير محةددة وواضةحة ل ةتيةار واالعة ن  -الطبية

عنها سواء في  لوحة االع نات ال اصة بالط   او رفعها على الموقع االلكترونةى ال ةاا 

 بالكلية. 

 قيا  رضاء الط   بصفة دورية عن كل ما ي ص العملية التعليمية. .6

 وواجباته الجامعي الطالب حقوق

 الحقوق األولى: المادة

 أ.الحقوق األكاديمية: 

 

 .. تهي ة البي ة المناسبة للتعليم والتعلم1
لألنظمة الجامعة وفقًا  اإلفادة من ال دمات الـتي تتيحها. الحصول على البطاقة الجامعية و2

 واللوائح والتعليمات.

 . الحصول على ال طط ومفردات المقررات والجداول الدراسية.3

. تمكين الطالب من تسجيل المقررات الدراسية وفق اإلجراءات والمواعيد المنظمة لذل  حسب 4

 التقويم الجامعي.

 . إقامة المحاضرات في مواعيدها المقررة.5

 للمقررات الدراسية.. معرفة مصادر المادة العلمية 6

 . الحصول على شرح واٍ  لمفردات المقرر.7

 .. االستفسار والمناقشة العلمية8
 . إع ن األستاذ أسماء الط   الذين بلغوا النسبة المحددة للحرمان.9
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. تقويم التحصيل العلمي للطالب بالوسائل الم تلفة وفق الئحة الدراسة واالةتبارات وقواعدها 10

 التنفيذية.

. مراجعة نتائج التحصيل العلمي وفق الئحة الدراسة واالةتبارات للمرحلة الجامعية 11

 وقواعدها التنفيذية وقواعد التظلم وإجراءاته.

 . الحصول على درجة األعمال الفصلية قبل االةتبار الفصلي.12

 . الحفاظ على سرية معلومات الطالب الش صية واألكاديمية.13

 فز والمكافآت المادية المقررة نظامًا.. الحصول على الحوا14

 . الحصول على وثيقة الت رج بعد إنهاء متطلبات الت رج وفقًا لألنظمة واللوائح.15

 ./ الرياده العلمية . اإلفادة من ةدمات اإلرشاد األكاديمي16
 

 ب. الحقوق غير األكاديمية:

 
 التابعة للجامعة.. تقديم الرعاية الصحية الممكنة في المرافق الطبية 1

. اإلفادة من اإلعانة والرعاية االجتماعية الـتي تقدمها الجامعة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة 2

 لذل .

 . تقديم التسهي ت المناسبة للتعر  علـى مرافق الجامعة وةدماتها وأنظمتها.3

 .الط بيهي األنشطة . الترشـح لحضور الدورات والـبرامج التدريبية الط بية، والمشاركة ف4

 . رفع الشكوى من أي أمر يتضرر منه داةل الجامعة.5

 . التظلم من أي قرار صادر في حقه وفق قواعد التظلم وإجراءاته.6

 .للجامعه . اإلفادة من برامج التوعية الشرعية والنفسية واالجتماعية7

 

  

 الواجبات الثانية: المادة 

 أ.الواجبات األكاديمية:

 

 االط ع على األنظمة واللوائح والقرارات الجامعية وااللتزام بها.. 1

 . عمل جميع اإلجراءات األكاديمية المطلوبة وفق المواعيد المقرة من الجامعة.2

. االنتظام في الدراسة واحـترام القواعد المتعلقة بسير المحاضرات وعدم التغيب عنها إال بعذر 3

 الجامعية.مقبول وفقًا لألنظمة واللوائح 

 . التحلي باألمانة العلمية والتزام أة قيات البحث العلمي.4

 . مراعاة آدا  اإلفادة من المحاضرات والمحافظة على وقتها.5

 . متابعة اإلع نات األكاديمية في موقع الجامعة وفي لوحات اإلع نات الرسمية داةل الجامعة.6

 عند الطلب.. حمل البطاقة الجامعية وتقديمها للم تصين 7

 . المحافظة على البطاقة الجامعية وعدم إساءة استعمالها، وإعادتها عند انتهاء الع قة بالجامعة.8

 . احترام أنظمة االةتبارات، وعدم الغش أو المساعدة في ارتكابه بأي صورة من الصور.9

  

 ب.الواجبات غير األكاديمية:

 

مرافقها وممتلكاتها فيما ةصصت له وفق أنظمة . المحافظة على منشآت الجامعة واست دام 1

 الجامعة.
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 . السلوك الحسن داةل الجامعة وعدم إثارة ما ي الف األنظمة.2

 . المحافظة على النظافة العامة داةل مرافق الجامعة.3

 . احترام جميع منسوبي الجامعة وضيوفها أو العاملين فيها.4

علومات والبيانات الش صية واإلب غ عن تغييرها . الدقة والمصداقية في إعطاء الجامعة الم5

 حال حدوثه.

 . امتنال الطالب للعقوبة الصادرة بحقه من الجامعة.6

 . االلتزام بتعليمات المرور الجامعي.7
 

 :المعاونه والهيئة التدريس هيئة اعضاء ثانيا:  

 العداله فى توزيع االعباء الدراسية واعباء العمل. .أ

 االشرا  على الرسائل العلمية واالبحاث.العدالة فى توزيع  . 

العداله فى الترشيح للمؤتمرات والندوات والبعنات واالنشطه الم تلفة من ة ل وضع  .ت

ضوابط ومعايير ل ةتيار واالع ن عن تل  المعايير للسادة اعضاء هي ة التدري  والهي ة 

 المعاونه.

التقدم بالمقترحات والشكاوى  اعطاء الحق للسادة اعضاء هي ة التدري  ومعاونيهم فى .ث

 ال اصة بهم واع مهم والبت فيها.

اع م الساده اعضاء هي ة التدري  ومعاونيهم بمصادر تمويل البحث العلمى وكيفية االستفادة  .ج

 منهاعن طريق نشرها على الموقع االلكترونى للكليه.

النقل و االنتدا (  –االعارات  –االجازات  –تم حصر حقوق اعضاء هي ة التدري بالمادية  .ح

 ورفعها على الموقع االلكتروني للكلية.

بمن قانون تنظيم اع م الساده اعضاء هي ة التدري  ومعاونيهم بالنظام التاديبى ال اا بهم .خ

 .الجامعات(

اعطاء جميع اعضاء هي ة التدري  فرصة االنتدا  للتدري  ةارج الكلية في اطار  .د

 ت صصاتهم.

 -العاملين: ثالثا:  

 الة فى توزيع اعباء العمل بين العاملين كل حسب ت صصه.العد .أ
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العداله فى الترشيح للترقيةات والحةوافز كةل حسةب مسةتوى انجةازه واعة م العةاملين بمعةايير  . 

 االةتيار.

 اع م العاملين بالتوصيف الوظيفى ال اا بهم عن طريق اعداد دليل لكل قسم بالكلية. .ت

 بالمقترحات والشكاوى ال اصه بهم واع مهم بأليه التقدم بها.اعطاء الحق للعاملين بالتقدم  .ث

توزيةةع النوبتجيةةات بشةةكل دوري فةةي الوظةةائف التةةي تحتةةاج للتواجةةد فةةي غيةةر اوقةةات العمةةل  .ج

 الرسمية. 

 : تلقى الشكاوى و المقترحات و البت فيهانىالبند الثا

 -تعلن الكلية كافة اعضائها بالممارسات االتية: 

العاملين( ان  –اعضاء هي ة التدري  والهي ة المعاونة  –بالشكوى بالط   من حق المتقدم  .1

يتقدم بالشكوى عند تعرضه الى مشكلة متعلقة بال دمات المقدمة بالكلية وذل  من ة ل وضع 

 صناديق الشكاوي في اماكن متفرقة بالكلية.

 وضع اليات للتحقيق في الشكاوي واع م جميع الف ات المستهدفة بها.  .2

 ت صيص لجان لفحص الشكاوي وات اذ االجراءات المناسبة لحل المشكلة. .3

اع م المتقدم بالشكوى بنتيجة الرد على الشكوى المقدمة وذل  ة ل اسبوعين من تاريخ  .4

 التقدم بالشكوى.

 نية تنفيذها من ة ل مجل  الكليةمناقشة المقترحات والبت في امكا .5

 : تجنب تضارب المصالحثالثالبند ال

 -تتجنب الكلية التضار  في المصالح بين األطرا  الم تلفة من ة ل:   

اذا كان للطالب اقار  من الدرجة االولى حتى الرابعة من اعضاء هي ة التدري  ال يسمح  .1

لهم بالمشاركة في وضع االمتحانات او التصحيح أو أعمال الكنتروالت وتقوم الكلية باب غ 

 ومعاونيهم رسميا قبل موعد اجراء االمتحانات.اعضاء هي ة التدري  

تطبق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة على االشرا  على الرسائل العلمية وامتحانات  .2

 الدراسات العليا.
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 : غرس قيم ممارسة مهنة التمريضرابعالبند ال

للممرضات والتي تتل ص تتبنى الكلية آدا  مهنة التمريض العالمية التي حددها المجل  الدولي 

 -في:

تقديم ةدمات الرعاية التمريضية مع األةذ فى االعتبار آدمية األش اا وعدم  ( على الممرض1

التفرقة بينهم من النواحي االجتماعية أو االقتصادية أو الدينية أو لون بشرتهم أوجنسياتهم 

 تهم الصحية.أوطبيعة حال

المعلومات ال اصة بهم آلي ش ص  و عدم إفشاء الحفاظ على أسرار المرضى ( على الممرض2

 قتضى القانون ذل .مهما كان إال بناء على طلب المريض نفسه أو إذا ا

والتبليغ الفوري إلى الجهات الم تصة عن أي  المرضى( على الممرض الحفاظ على س مة 3

 ق الصحي أو غيره.أفعال غير قانونية أو أة قية تحدث للمريض من قبل الفري

قوم بها سواء للمرضى أو ذويهم أو يية التامة عن جميع األعمال التى المس ول ( على الممرض4

 سة التى تعمل بها.للمؤس

العلمية فى تطبيق الرعاية التمريضية وذل  باالط ع  ءةكفاالرفع مستوى ( على الممرض 5

 التعليم المستمر. المستمر على ما هو جديد وحضور برامج

بتعاد عن أى عمل ي الف تعاليم المهنة أو يعاقب عليه القانون وأن تقوم          اال ( على الممرض6

باألعمال التى تناسب مستواها العلمي و قدراتها وإمكانياتها واالبتعاد  عن اي عمل ي الف تعاليم 

 المهنة أو القانون.

 قدراتالبعض األعمال ةارج حدود  ةواجهم عندالعمل  ءرؤسا أستشارة ( على الممرض7

 الذاتية.

فى األنشطة ال اصة برفع وتحسين مستوى األداء لل دمات  هشاركالم (  على الممرض8

 التمريضية.

ة المساهمة فى تحسين أوضاع و ظرو  ومناخ العمل الذي يساعد على زياد على الممرض(  9

 .الكفاءة اإلنتاجية

جال الصحي وتنمية البي ة تعاون مع المواطنين والذين يعملون فى المال (  على الممرض10
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 لتنمية جهدهم وسد حاجات المجتمع الصحية.

التزامات ومسؤليات أدبية وسلوكية تجاه المرضى وذويهم وتجاه نفسها     (  على الممرض11

ومهنتها وتجاه المجتمع بأن ال تستغل وظيفتها لترويج بعض المنتجات التي قد تكون ضارة 

 بالصحة.

  بها تعمل التى المؤسسة نحو الممرضة مسئوليات  

 احترام قوانين وقواعد ولوائح العمل بالمؤسسة وتنفيذ ما ي تص بها. .1

 احترام جميع العاملين بالمؤسسة.   .2

 التعاون مع رؤسائها ومرؤسيها فى العمل. .3

 احترام مواعيد العمل والحرا عليها. .4

 ارتداء الزي الرسمي أثناء العمل. .5

 أدوات وأجهزة ومرافق المؤسسة والحفاظ عليها من أى تلفحسن استعمال  .6

 وات اذ اإلجراءات ال زمة نحو صيانتها.           

 المجتمع نحو الممرضة مسئوليات 

 أن تكون مواطنة صالحة تحترم تقاليد وعادات المجتمع.    .1

 على الممرضة معرفة واحترام األنظمة الصحية للدولة. .2

 كافية بقوانين وتشريعات الدولة.أن تكون على دراية    .3

 التعاون مع الفريق الصحي والمشتغلين بالمهنة لرفع المستوى الصحى لألفراد وسد حاجات       .4

 المجتمع الصحية وذل  من ة ل مشاركتها فى الجهود المنظمة والمشروعات ال اصة        

 ب دمات الرعاية الصحية.     

 عدم االشتراك فى أي فعل يم  شر  وكرامة المواطنين أو ي دش س متهم وعليها التبليغ                        .5

 الفوري للجهات المعنية عند حدوث أي من هذه األفعال من قبل أى فرد فى المجتمع.    

 التمريض مهنة ممارسة قوانين

له نفسها ولكل دوله قوانين وتشريعات تعتمد قوانين ممارسة مهنة التمريض على قوانين الدو

ةاصة بها تهد  الى حماية صحة المواطنين وحماية الممرضة وتحدد المواصفات العلمية 

 للعاملين فيها والحد االدنى لتل  المواصفات هو:

الحصول على درجة علمية معتر  بها من أحد معاهد أو مدار  التمريض المعتر  بها   .1

 له.على المستوى المحلى للدو
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 الحصول على ترةيص بمزاوله المهنة معتر  به   .2

 التسجيل فى نقابة التمريض والحصول على عضوية النقابة.  .3

 

 

 :التمريض مهنة لممارسة القانونية النواحي

باإلضافة إلى مس وليات الممرضة المهنية واألدبية والسلوكية يجب عليها أن تلم بالقوانين 

واإلجراءات القانونية التى تقابلها عند قيامها أو اشتراكها فى عمل يحرمه القانون منل: االجهاض 

عن عدم وتداول األدوية الم درة فى غير الحاالت التى يسمح بها القانون أو ارتكابها ةطأ ناتج 

التقدير السليم للموقف أو عدم الدراية الكافية والمعرفة السليمة بال طأ المهني( أو ارتكابها ةطأ 

 اإلهمال أو التقصير فى واجباتها.ناتج عن 

 

   قانونية: الغير األعمال )1(

 تحدد القوانين فى كل دوله بعض األمور الغير مسموح بها قانونا منل.

القانوني فى حاله عدم وجود سبب طبي يهدد حياة األم كما فى حاله الحمل الغير .اإلجهاض غير أ

 شرعي

 عطاء األدوية الم درة بدون وصفة طبية صحيحة.تداول وإ. 

قيام الممرضة بأعمال ةارجة عن النطاق المهني المرةص لها بمزاولته منل التش يص الطبي .ج

 .والت دير وإجراءات العمليات الجراحية

.الجرائم األةرى كالسرقة والتزوير والتربح ب است دام الوظيفة لتحقيق مكاسب مادية غير د

 قانونية( والقتل.

  :المهني الخطأ  (2) 

غير قصد أو إهمال بأى بسبب عدم الدراية وتشمل األةطاء التى ترتكبها الممرضة من 

األعمال التى يسمح قانون المهنة بها إال أن المؤسسة  الكافية أو عدم التقدير الصحيح للموقف (أو

التى تعمل بها تمنعها من ذل  وتوكل مس ولياتها إلى مؤه ت أةرى ب بعض المستشفيات تمنع 

 الممرضة من إعطاء أدوية فى الوريد(

  اإلهمال: (3) 

 واإلهمال يعنى التقصير فى أداء الواجبات والمهام المسندة إليها فى التوقيت المناسب    
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 وبالطريقة السليمة منل:

ترك بعض فوط العمليات داةل جسم المريض بعد إجراء عملية جراحية نتيجة للتقصير أو  (1

 ال طأ.

ن ترك قر  الماء الساةن على جلد المريض وعلى وجه ال صوا المرضى المسني (2

 واألطفال والغير واعين وينتج عن ذل  حروق لجسم المريض.

ترك آالالت أو أالدوات ساةنة فى متناول يد المريض وعلى وجه ال صوا األطفال   (3

 والغير واعين مما يسبب حروق لجسم المريض.

عدم وضع جوانب للسرير بالنسبة للمرضى الغير واعين مما يسبب وقوع المريض من على  (4

 بعض األضرار. السرير وحدوث

ال طأ فى إعطاء األدوية سواء فى نوع الدواء أو كميته   أو نوعيته أو إعطائه لمريض آةر   (5

 مما ينتج عنه أضرار جسيمة قد تؤدى بحياة المريض.

 استعمال أجهزة وأدوات غير صالحة ل ستعمال أو تالفة بها ةلل فني تعرفه الممرضة. (6

المرضى بعد العمليات أو ترك طفل على منضدة ترك بعض المرضى بدون رقابه منل  (7

 الكشف مما يتسبب فى وقوع الطفل.

 فقد وتلف الممتلكات الش صية للمريض.  (8

هرو  المريض من المستشفى و على وجه ال صوا الذين يعانون أمراضا نفسية وعقلية  (9

 وقد يسببون ضررا للغير أو ألنفسهم.

دى التأةير فى التبليغ آلي أعراض غير عدم التبليغ الفوري عن حاله المريض حيث يؤ (10

 مستحبة إلى الضرر الجسيم للمريض.

 استعمال أدوية منتهية المفعول. (11

 اإلع م و التمريض مهنة  

 اإلع ن وسائل باست دام بالواسطة، أو مباشرة اةصائي التمريض، يقوم أن باإلع م ُيقصد 

 والبريد والمسموعة المرئية واإلذاعة  والمج ت والمقروءة، كالجرائد والمسموعة المرئية

 .وةبرته واةتصاصه باةصائي التمريض التعريف غايتها معلومات لبث ذل  وغير

 اةصائي  عليها حصل التي والت صصات الشهادات على اإلع ن يشتمل أن يجوز

 الموضوعية المعلومات من ذل  وغير السابقة وةبراته المهني تاري ه وعلى التمريض،

 .لةالمضل غير
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 أي في به االتصال وطريقة وعنوانه ومؤه ته اسمه اةصائي التمريض يضيف أن يجوز 

 . المشابهة المطبوعات من ذل  غير في أو محلي دليل

 إةفاء أو الحقائق تزييف أو التضليل إلى تهد  معلومات على اإلع ن يشتمل أن يجوز ال 

 المعلومات على أن يقتصر يجب باآلدا ، اذ م   يكون أن أو للع ج الجانبية اآلثار

 من الحط َّ أو اآلةرين على بالتفوق توحي عبارات من ت لو ،وأن مبالغة دون فقط الحقيقية

 . كان شكل بأي قدراتهم

 مهارات للكلية والمستشفي الجامعي أو لنفسه يدَّعى أن الةصائي التمريض يجوز ال 

 . بمزاولتها له مرةص وغير لها مؤهل غير ع جية أو تش يصية وةدمات

 فيضلله ، التمريضية بالمعلومات المريض جهل يستغل أن الةصائي التمريض يجوز ال 

 بعرض أو ، علمي دليل إلي تستند ال ع جية أو تش يصية بإجراءات القيام إمكانه ءدعابا

 . األمراض بعض بشفاء ضمانات

 يقدمونها بالكلية التي  ال دمات عن األةرى الصحية والمنشآت الزم ء يجوز إب غ

 . يزاولونها التي الجامعي والممارسة والمستشفي

 القطاع في مت صصة عيادات أو صحية منشآت في يعملون الذين اةصائيي التمريض على 

 في الحديث أثناء بها يعملون التي الجهات تقدمها التي لل دمات الدعاية تجَّنب ال اا

 . ذل  إلى ما أو المقاالت كتابة أو اإلع م وسائل

 

 : قيم و أخالقيات البحث العلمىخامس البند ال

 البشر. لمصلحة تس ر علمية حقيقة إلى للتوصل يبذل منهجي علمي جهد هو :البحث تعريف

  :قيم البحث االعلمى

ذل   يكون وان العلمي البحث عند إجراء الدولية و المحلية األة قية القواعد مراعاة يتم أن .1

  الصحية البحوث إجراء من األهدا  المرجوة لتحقيق الباحنينعند  التفكير أسلو 

 الوصول على البحوث والعمل أجراء لمراحل المحتملة الم اطر من والمجتمع األفراد حماية .2

 . السامية واألة قيات ظل المبادئ في الم اطر من درجة وأقل الفوائد من درجة ألقصى

 أجراء مراحل في جميع األة قية بالجوانب االلتزام مع العلمي األداء مستويات أرقى تحقيق .3

 كرامته تصون حقوقه و لإلنسان التي تحفظ البحوث

  يجب علي الباحث االلتزام بكافة الدالئل اإلرشادية للبحث العلمى علي البشر والقيم

االجتماعية والدينية واللوائح القومية، حسب ث ثة مبادئ أة قية أساسية هي احترام األفراد 
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والمنفعة والعدالة، ويحظر إجراء اية بحوث علمية اال بعد اةذ موافقة لجنة أة قيات البحث 

 بالكلية  العلمي

  يجب علي اةصائي التمريض عند اجراء البحوث العلميةعلي البشر االلتزام بالمتطلبات

 األة قية اآلتية:

 القيم االجتماعية والعلمية .1

 الص حية العلمية .2

 العدل في اةتيار األش اا محل البحث .3

 تغليب المنافع على الم اطر   .4

 المراجعة المستقلة  .5

 الموافقة المستنيرة  .6

 األش اا محل البحث احترام  .7

 شراكة المجتمع .8

  هداف اجراء البحوث فى االطار األخالقىأ

 الصحية المعرفة إثراء في يسهم أن 

 الصحة أوحل مشك ت الصحية الرعاية تحسين مستوى على ملمو  إيجابي إثر له يكون أن 

 المجتمع أو حدوثها للمريض المتوقع األضرار العلمي البحث من المرجوة الفوائد تفوق أن . 

 النبيلة للبحوث مبررة الغاية تكون أال و األة ق مبادئ مع العلمي البحث وسائل تتفق أن 

 . أة قية غير لوسيلة

  والمجتمع حماية اإلنسان ومبادئ األة قي اإلطار مع وم رجاته البحث فرضية التتعارض 

 . فيه يعيش الذي

 ضوابط وشروط اجراء البحوث 

  :البحث فريق ي ص فيما - أ

 العلمي للقيام بالبحث والت صص الكفاءة من عالية درجة وعلى مؤه  الباحث يكون أن .1

 البحث المراد إجرائه. موضوع في العلمية بالمادة تامة معرفة وعلى

 . البحث العلمي مراحل كافة في والمنهجية العلمية باألس  الباحث يلتزم أن  .2

 معهم يتم التعامل وان كرامتهم يهدر ال وان للبحث ال اضعين حقوق الباحث يحترم أن .3

 . حقوقهم أو قدرهم من انتقاا دون إنسانية بطريقة

 . إلجراء البحث األدبية أو المالية المجتمع أو للبحث ال اضعين حاجة يستغل ال أن .4
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 او لها الفرد يتعرض التى واألعباء الم اطر عن وافية دراسة الباحث لدى تتوفر أن .5

 . البحث من عليها الحصول المتوقع بالفوائد ومقارنتها الجماعة

 والفوائد البحث وغايته طبيعة عن الكاملة المناسبة المعلومات بتقديم البحث فريق يتعهد أن .6

 . الرسمية والمبحوثين الجهات إلى المتوقعة والم اطر المرجوة

 . العدلو الصدق والشفافيةلدينية ا األة قيات بكافة البحث فريق يلتزم أن .7

 أو البحوث نشر الحق االدبي للمساهمين في البحوث عند حفظ في البحث فريق يلتزم أن .8

 .لمساهمتهم مادي مقابل على االتفاق عند المادي حقهم

 بالبحث بال اضعين بهم يستعان الذين األفراد س مة على بالمحافظة الباحث يلتزم أن .9

 مراحل كافة في والنفسية وةصوصياتهم البدنية وس متهم وأمنهم راحتهم وتأمين للبحث(

 البحث إجراء

 

  :الكلية ي ص فيما -  

التزام  من يتحقق بلجنة اة قيات البحث العلمي( رقابي بحث جهاز الكلية لدى يتوفر أن .1

 الناحية العلمية من البحث ويراجع مراحله، ويعتمد البحث إجراء بشروط الباحنين

 . واألة قية

 . البحث بعد انتهاء حتى الصحية الرعاية بتوفير المرضى حقوق ضمان المؤسسة تلتزم أن .2

 . ال اضعين للبحث على مالية أعباء وجود عدم من الصحية المؤسسة تتأكد أن .3

 . وفعالية بكفاءة البحوث إلجراء المناسبة الب ية توفير تضمن أن .4

 . الشبهات مواطن عن وابتعادها التمويل مصادر س مة من تتأكد أن .5

 . المعلومات وأمن سرية على بالمحافظة المؤسسة تلتزم أن .6

 :البحث نوعية - ج

 و ع ج المرضى. الوقاية وسائل تطوير البحث أهدا  تحقق أن 

 العلمي الفضول مجرد الباحث قصد يكون ال أن . 

 العلمي الفضول لمجرد إشباع فقط ولي  المجتمع أو للفرد تطبيقية فائدة البحث على يبنى أن 

 .أو للحصول على درجة علمية فقط  األكاديمي

 السريرية والمجتمعية و األساسية البحوث إجراء مجاالت في توازن تحقيق على العمل . 

  :للبحث ال اضع الش ص – د

 من واإلذن اةذ الموافقة بعد البحث إجراء يتم ذل  تعذر حالة األهلية و في كامل يكون أن 

 األمر ولي



17 
 

 وغاياته ومراحله الم تلفة البحث بنوعية تام إط ع على للبحث ال اضع الش ص يكون أن 

 جانبية أعراض أي أو المحتملة واألةطار المتوقعة المنافع على يطلع أن . 

 وقت أي في له االنسحا  يحق كما ، البحث في المشاركة في الكاملة الحرية له بأن يبلغ أن 

 التمريضية الرعاية في الكاملة على حقوقه ذل  يؤثر أن ودون األسبا  إبداء دون شاء

 مادي كسب تحقيق هو للبحث لل ضوع األساسي الدافع يكون ال أن . 

  :المحلية الرقابية الجهة - هـ

 األة قية والضوابط بكافة المعايير ملتزمة والكلية الباحنين أن من الرقابية الجهة تتحقق أن 

 . الصحية البحوث إلجراء الم تصة السلطات تضعهاالتي  والمدنية والقيم االجتماعية

 على كرامتهم والمحافظة للبحث ال اضعين حقوق ضمان الرقابية هذه الجهة تراعي أن 

 . وةصوصياتهم

 العلمية واألة قية البحث متطلبات جميع استوفى قد البحث مشروع أن من تتحقق أن 

 واألة قيةالعلمية  المراجعة لجان من البحث إجازة ذل  ويتضمن

 وإن الدين أو أو األمه الفرد على وةيمة عواقب لها لي  البحث م رجات أن من تتأكد أن 

 إيجابي مردود ذات نتائجه

 شروط الموافقة المستنيرة ) الكتابية المبنية على المعرفة (:

 البحث وطبيعة أهدا  و اسم: التالية األساسية العناصر كافة اإلقرار ورقة تشتمل أن 

حدوثها  المحتمل والم اطر منه المتوقعة والفوائد البحث ستست دم في التي البحنية والطرق

  ال اضعين على تأثيرها إمكانية ومدى

 واضحة ومفهومة بصورة مطبوعة اإلقرار فقرات كافة تكون أن . 

 اإلقرار هذا جوانب ومحتويات كافة عن للدراسة ال اضعين بتعريف الباحث يلتزم أن 

 الكتابية والموافقة والتوقيع اإلقرار قبل فيها لما ورد استيعابهم من والتأكد م ئمة بطريقة

  به يلحق أن دون البحث من االنسحا  الكامل حق للبحث لل اضعين اإلقرار هذا يضمن أن 

  البحث مراحل من مرحلة أي في انسحابه أو نتيجة توقفه سلبية عواقب أية

 الموافقة على الحصول فانه يلزم لألهلية ناقصا أو معاقا أو قاصرا للبحث ال اضع كان إذا 

بحالته  ةاا البحث أن اإلقرار في ينص أن عليه ويشترط القيم أو الرسمي الوصي من

 .المرضية

  أو المادي اإلكراه أو أو الضغط القوة طريق عن ال طي اإلقرار أةذ يتم أن مطلقا يجوز ال 

 التداوي أو المالإلى  الحاجة استغ ل أو المعنوي
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 شروط اجراء البحوث على القصر 

 الموافقة الحصول على بعد األهلية ناقصي أو المعاقين أو القصر على البحوث إجراء يتم .1

 ةاصا البحث يكون أن القيم ويشترط أو الرسمي الوصي من المعرفة على المبنية الكتابية

  الصحية أو المرضية بحالته

 األهلية ناقصي المعاقين أو أو القصر له ي ضع الذي السريري البحث طبيعة تكون أن يجب .2

 . بهم الضرر إلحاق عدم بحالتهم مع ةاا هذا البحث إجراء وان بهم االستعانة تحتم

 أو القيم يتم اط ع األهلية فاقدي أو المعاقين أو القصر على البحث إجراء ضرورة عند .3

 . البحث وجميع جوانب ومضاعفاته وأهميتة البحث أبعاد على الوصي

 

 الحوامل والمرضعات :شروط اجراء البحوث على 

 :إلى أع ه إضافة ذكرت التي البحوث إجراء شروط كافة عليهم تنطبق .1

 المحتملة ومضاعفاته البحث ومكوناته طبيعة على الزوجين اط ع على التأكيد يجب 

  الزوجين من المعرفة على المبنية ال طية اةذ الموافقة مع والجنين األم على

 حدوث إلى يؤدي أوالمولود الجنين على مضاعفات وجود البحث هذا يحتمل ال أن 

 . الموثقة العلمية الحقائق حسب وفاته نمو أو عدم أو إعاقات أي أو تشوهات

 أو األم بصحة أو حاصلة مرجوة فائدة وجود حالة في الحوامل على البحوث إجراء يتم .2

 .الجنين

 :افراد المجتمع بدور االيواء والمسنين شروط اجراء البحوث على 

 -ان تنطبق عليهم كافة شروط اجراءات البحوث التي ذكرت اع ه باالضافة الى:

 حقوق فيها بما والمبادئ اإلنسانية األة ق وتوافر تحقق يتوةى أن البحث فريق على .1

 . المجتمع من الف ة هذه على إجراءه البحوث عند اإلنسان

 .  وبعدها البحوث إجراء أثناء لهم التمريضية الرعاية كافة توفير يتم أن .2

لديه بطريقة تؤدي الى  المتوفرة والمعطيات المعلومات است دام البحث فريق على يحظر .3

 . الحاق ضرر بهذه الف ة
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 على المبني واإلقرار الكتابي الموافقة على الحصول يجب الف ة هذه على البحث إجراء عند .4

 .  النفسي المادي أو أو المعنوي للضغط تعريضهم وعدم المعرفة

 للقيام الموافقة منها واةذ البحنية الرقابية الجهة اط ع يتم أن يجب البحث إجراء عند .5

 . بالبحث

 ضوابط تمويل البحوث 

 . البحث العلمي وضوابط شروط مع يتنافى بما مشروطا الدعم قبول يكون ال أن .1

 أي كانت أيا للجهة الداعمة يكون ال وأن صحيحة ومنهجية علمية بطريقة البحث يجرى أن .2

 . إجرائه طريقة أو البحث نتائج في تدةل

 .قانونية غير أو شبهة محل التمويل مصادر تكون أن ال .3

 الجهة من المقدمة الهدايا أو المالي بالتمويل ومراحله البحث عمل انسيابية تتأثر ال أن يجب .4

 . الداعمة

 . ال ارجي التمويل جهة من لضغوط الكلية تتعرض ال أن يجب .5

ان تتعهد الجهة الممولة للبحث بتوفير الدواء الذي يتم اةتباره وتنبت فعاليته الي نهاية  .6

 المشروع البحني دون مقابل

 حاالت ايقاف البحث :

 . تتحقق ال وأهدافه البحث مقاصد أن البحث إجراء مراحل من مرحلة أي في تبين إذا .1

 .الفوائد تفوق البحث من المتوقعة والصعوبات العواقب أو المحتملة الم اطر أن تبين إذا .2

 وس مة عليها والحفاظ النتائج وسرية ةصوصية يعرض البحث إجراء أن تبين إذا .3

  . الحقوق تل  وانتهاك للم اطر والنفسية والعقلية الجسدية المتطوعين

 اإلعالم بالميثاقالبند السابع: 

يعلن الميناق على جميع المستفيدين عن طريق رفعه على الموقع اإللكترونى للكلية و توزيع نسخ 

 ورقية منه على كافة المستفيدين و يجدد بصفة دورية كلما إقتضت الحاجة لذل 

 

 


