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ديبـاجـــــــــة
إمياْـا ضرــسٚز ٠ريــٛفي ايب٦ٝــ ١ايعــاحل ١يسعاٜــ ١اييًُٝــ ١ايتيًُٝٝــ١ز ٚضــيٝا يفــ ٛرييصٜــص جٛاْبٗــا ٖــر ٙامل ضطــ ١اييًُٝــ (١نًٝــ ١ايً ــ١
اييسضٚ ١ٝايدزاضات اإلضالَ)١ٝز ْعٛغ َٝثام ايشسف ٚاألخالقٝات يًطايب اجلاَي ٞضايهً١ٝز َبِّٓٝا عًَ ٢ا ٜأري:ٞ

أوال :االلتزامات األخالقية:
ًٜت ـصّ ايطايـ ـب ضهًٝـ ـ ١ايً ـ ـ ١اييسضٝـ ـٚ ١ايدزاضـ ـات اإلضـ ـالَ١ٝ

شخـ ـع٘ز ٚجتـ ـا ٙأضاريرريـ ـ٘ز ٚشَال٥ـ ـ٘ز ٚايهًـ ـ١ٝز ٚاجملتُـ ـع ضاآلري:ٞ

املــ{}1ـادة
األخــالم اخلا ــ ١ضشخعــ٘ز ٖٚــ :ٞايتحًــ ٞنطــٔ ايكــٍٛز ٚضــ ٟٛايبيــٌز ٚجتٓــب نــٌ َــا ال ًٜٝــل هاْتــ٘ مايبــا يًيًــِ ز ٚاٖتُاَــ٘
ظٗسٙز ٚايطي ٞيف ٛريُٓ ١ٝاجلاْب ايطًٛن ٞيدٜ٘ز ٚاجلد ٚاالجتٗادز ٚااليتصاّ ضآداب احلٛاز .

املــ{}2ـادة
ايطــًٛنٝات ايــل عثــٌ عالقتــ٘ ضأضــاريرري٘ز ٚري ـ د ٟإت ريأنٝــد زاضطتــ٘ ضٗــِز ٖٚــ :ٞااماَٗــِز ٚقبــْ ٍٛعــحِٗ ٚإزشــادِٖ ٚايتباع ــٌ
اإلجياضَ ٞيِٗ.

املــ{}3ـادة
األخالم اإلضالَ ١ٝايتياٌَ َع شَال٘٥ز ٚذيو ضااماَِٗز ٚاحملافظ ١عًـ ٢خع ٛـٝاريِٗز ٚايتحًـ ٞضـسٚم اجلُاعـ١ز ٚايتيـاَ ٕٚيٗـِ
إماز ايبحث اييًُٞز ٚعدّ ايتكً َٔ ٌٝقدزاريِٗ أ ٚايتشهٝو فٗٝاز ٚايتحً ٞضسٚم املٓافط ١ايشسٜب.١

املــ{}4ـادة
اييُـٌ عًــ ٢قكٝـل زاٜــ ١ايهًٝـٚ ١زضــايتٗا ٚأٖـدافٗا يتهــ ٕٛايطًٝيــ١ز ٚااـماّ ايكــٛاْم ٚاألْظُـٚ ١ايًــٛا ٥ايـل ريٗــدف إت قكٝــل
اضــتكساز ايهًٝــ١ز ٚاملشــازن ١أْشــط ١ايهًٝــ ١املختًبــ١ز ٚااليتــصاّ ضــاآلداب ٚاألخــالم ايبالــً ١داخــٌ اــسّ ايهًٝــٚ ١احلــسع عًــ ٢ضــالَ١
املُتًهات ايياَٚ ١اخلا  ١داخًٗا  ٚحمٝطٗا.

املــ{}5ـادة
اإلضٗاّ اييٌُ ايتطٛع ٞخلدَ ١اجملتُعز ٚريٛمٝد أٚا س ايثكٚ ١ايماضط ضـم ايهًٝـٚ ١اجملتُـع َـٔ خـالٍ َـا ٜتيًُـ٘ز ٚاس ـ٘ عًـ٢
ريًَُٓ ١ٝهاري٘ ايبحثٚ ١ٝزضطٗا ضٛاقع اييٌُ

اجملتُع ٚاالخنساط اإلجياضٞ
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املٓاشط ٚاملٓاضبات احملًٚ ١ٝايٛمٓ.١ٝ

ثانيــًا :احلقـــوق
ٜثبـ ـ ـ ـ ـ ـت يهـ ـ ـ ـ ـ ـٌ مايـ ـ ـ ـ ـ ـب ضايهًٝـ ـ ـ ــ ١اك ـ ـ ـ ـ ـٛم عً ـ ـ ـ ـ ـ ٢أضاريرري ـ ـ ـ ـ ـ٘ ٚشَال ٥ـ ـ ـ ـ ـ٘ ٚايهً ٝـ ـ ـ ـ ـٚ ١اجملتُ ـ ـ ـ ـ ـع عً ـ ـ ـ ـ ـ ٢ايٓح ـ ـ ـ ـ ـ ٛاآلري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:ٞ

املــ{}1ـادة
إٔ ٜبــد ٣األضــارير ٠ااماَطــا يطالضٗــِ ٚايسفــل ضٗــِز  ٚعــدّ املطــا ضشخعــِٗز ٚاإلٜبــا ٤نكــٛقِٗ املتيًكــ ١ضاييًُٝــ ١ايتيًُٝــ.١

املــ{}2ـادة
عًــ ٢شَال٥ــ٘ ايتــصاّ ايطــًٛى ايكــ ِٜٛجتاٖـُ٘ ضااماَــ٘ ٚعــدّ اإلضــا ٠٤إيٝــ٘ز ٚعــدّ ايتــدخٌ شـ  ْ٘ٚاخلا ــ١ز ٚاحملافظــ ١عًــ ٢أضــسازٙز
ٚإضدا ٤ايٓع ي٘.

املــ{}3ـادة
عًــ ٢ايهًٝــ ١ريــٛفي املٓــام املال٥ــِ يًطــالب ز َٚــا ٜكترــَ ٘ٝــٔ ٚضــا ٌ٥رييًُٝٝــٚ ١ريكٓٝــات ادٜثــ ١اضــتثُازا يكــدزاريِٗز ٚقبٝـصطا ــِ َادٜطــا
َٚيٜٓٛطا عً ٢اإلضداع ٚاالضتهازز ٚايتبٛم ايتحع ٌٝاييًُٞز ٚاإلضٗاّ َياجلَ ١شـهالريِٗ ز ٚدعُٗـِ َـٔ أجـٌ ارـٛز املًتكٝـات اييًُٝـ١
املختًب ١داخٌ ايهًٚ ١ٝخازجٗا.

املــ{}4ـادة
عًــ ٢اجملتُــع دعــِ ايب٦ٝــ ١ايتيًُٝٝــ ١ضايهًٝــ١ز ٚاضــتخدّ ايتخطــٝط ا ــادف ريبيٝــٌ االختعا ــات ايــل لتاجٗــا ضــٛم اييُــٌ ـا
ٜٓطجِ َع امليطٝات امليا س.٠

ٜه ـ ـ ٕٛايتـ ـصاّ ايطـ ـالب ضايهً ١ٝضٗـ ـرا املٝثـ ـام ْعـ ـًا ٚزٚا ـ ـًاز إم ـ ـاز احل ـ ـسع عً ـ ـ ٢ريسق ٝـ ـ ١األخالق ٝـ ـات ٚاألدض ٝـ ـات اجلاَي ـ ـ ٚ ١ٝضـبٌٝ
إزضا ٤األعساف ٚايتكايٝد

ايب٦ٝات اييًُ ١ٝايٓاجح.١

واهلل الموفق
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جلن ــة إعـ ــداد امليثاق
أ.د /محمددع ي دد

كنددع

د/محمددع لددأبو حجدد
د /سدددددي ي ددددد
أ .وفأء محمدع لبييد
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دد
يددددد
لبعدأي

