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 ًَىرج تىصُف انًمشس
 

  جامتة أة الزرى: اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 10/1/1437 :ربسَخ اٌزمشَش

  املوأةالاكتصجديتةو ملجايتةإلاسالايت: اٌىٍُخ كسمة ملصجرفةوألاسو قة ملجايت:اٌمغُ

 

تحذَذ انًمشس ويؼهىيبد ػبيخ ػُه .          أ

 

                  63024405-2 قواعد السلوك المهنً       :ػٕىاْ اٌّمشس وسِضٖ. ١

 2:اٌغبػبد اٌّؼزّذح. ٢

 

إرا وبْ اٌّمشس َُمذَ وّبدح اخزُبسَخ ػّٓ ثشاِظ ِزؼذدح، َشعً اإلشبسح )اٌجشٔبِظ أو اٌجشاِظ اٌزٍ َزُ رمذَُ اٌّمشس ػّٕهب . ٣

 بكجاوريوسة ملصجرفةوألاسو قة ملجايت :(.إًٌ رٌه ثذالً ِٓ رؼذاد اٌجشاِظ

 اصطفىةعبدة اسالأ.ىد :اٌّمشس اعُ ػؼى هُئخ اٌزذسَظ اٌّغؤوي ػٓ رذسَظ.  ٤

 انغبدط :اٌّغزىي أو اٌغٕخ اٌزٍ َُمذَ فُهب هزٖ اٌّمشس.  ٥

ى1900221-2يجبدئ اداسح االػًبل -ى:(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌغبثك ٌهزٖ اٌّمشس .  ٦

 ال َىجذ:(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌّظبؽت ٌهزٖ اٌّمشس . ٧

 داخم انجبيؼخ :ِىبْ رذسَظ اٌّمشس إْ ٌُ َىٓ فٍ اٌّمش اٌشئُغٍ ٌٍّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ. ٨

 

 :(فٍ اٌّىبْ إٌّبعتػغ إشبسح )أّٔبؽ اٌزؼٍُُ . ٩

 

  إٌغجخ اٌّئىَخ              اٌفظً اٌذساعٍ اٌزمٍُذٌ                                       .      أ

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ                                       (ح اٌزمٍُذٌ واإلٌىزشؤٍ)اٌزؼٍُُ اٌّذِظ .     ة

 

 إٌغجخ اٌّئىَخثؼذ                                                                 اٌزؼٍُُ ػٓ .      ط

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ       اٌّشاعٍخ                                                                        .      د

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ       أخشي                                                                   ؽشق .     هـ

 

 :يالحظبد
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ِب اٌهذف اٌشئُغٍهزا اٌّمشس؟ . ١

 .تعرٌف الطالب بالمبادئ واألخالق المتصلة بأداء األعمال وأهمٌتها - 1
 .تنمٌة الوازع الدٌنً والحس األخالقً فً الطالب - 2
 .تعرٌف الطالب بأثر األخالق فً العمل على سٌر العمل فً المنظمة - 3
 .تعرٌف الطالب بالمسئولٌة االجتماعٌة للمنظمة ودور أخالقٌات العمل فً تحقٌقها - 4
 تعرٌف الطالب بدور الحوكمة فً وضع معاٌٌر أخالقٌة تحكم العالقات المختلفة- 5

صَبدح اعزخذاَ اٌّشاعغ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ رىٕىٌىعُب : ِضثً ). طف ثبخزظبس أٌ خطؾ َزُ رٕفُزهب ٌزطىَش ورؾغُٓ اٌّمشس.  ٢

 (اٌّؼٍىِبد أو شجىخ االٔزشٔذ، أو رغُُشاد فٍ ِؾزىي اٌّمشس ثٕبًء ػًٍ ثؾىس ػٍُّخ عذَذح فٍ اٌّغبي اٌؼٍٍّ

 نمغى انًصبسف واألعىاق انًبنُخ ، ونُظ هُبن حبنُب ثطجُؼخانحبل خطظ َتى تُفُزهب جذَذانًمشس هى ضًٍ ثشَبيج 

 .نتطىَش انًمشس

 

وصف انًمشس .          ج

 

 :(َٕجغٍ إسفبق اٌىطف اٌؼبَ وّب َظهش فٍ دًٌُ أو ٔششح اٌجشٔبِظ: ِثؽظخ)اٌىطف اٌؼبَ ٌٍّمشس . ١

و أثر ذلك على وظائف االدارة كما  العالقة بٌن المبادئ و االخالق و السلوك المهنً للعامل ٌشرح هذا المقرر
 . ٌتطرق المقرر الى المسؤولٌة االجتماعٌة لمنظمات االعمال

 

 :لبئّخ اٌّىػىػبد اٌزٍ َٕجغٍ رغطُزهب. ٢

 لبئّخ اٌّىاػُغ ػذد األعبثُغ عبػبد اٌزذسَظ

 الصلة ذات والمصطلحات اإلسالم فً واألخالق العمل أخالقٌات مفهوم 1 2

  األخرى العلوم ببعض العمل أخالقٌات عالقة 1 2

  المنظمة على السلوك المهنً وأثر أهمٌة 1 2

 إسالمٌا وتأصٌله السلوك المهنً  معاٌٌر 2 4

  اإلدارة وظائف على السلوك المهنً أثر 1 2

 العام والسلوك السلوك المهنً 1 2

 العمل فً( والسلبٌة اإلٌجابٌة )األخالقٌة الصفات 1 2

 العمل فً والرئٌس المدٌر سلوك 1 2

 الوظٌفً وااللتزام االنضباط 1 2

  ذلك فً المنظمة ودور السلوك المهنً 1 2

 األعمال لمنظمات االجتماعٌة المسئولٌة 1 2

 اإلداري الفساد 1 2
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 بالسلوك المهنً وعالقتها الحوكمة 1 2

 مراجعة لما تمت دراسته 1 2

 المجموع 15 30

 

 :(ِغّىع عبػبد اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ  واٌغبػبد اٌّؼزّذح خثي اٌفظً اٌذساعٍ)ِىىٔبد اٌّمشس .  ٣

 اٌّؼًّ اٌؼٍٍّ أخشي اٌّغّىع
اٌذسوط 

 اإلػبفُخ
  اٌّؾبػشح

ى30 ى30 - - - - عبػبد 

اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ 

ى2 ى2 - - - -
اٌغبػبد 

اٌّؼزّذح 

 

 

 2: عبػبد اٌّزاوشح أو اٌزؼٍُ اإلػبفُخ اٌّزىلؼخ ِٓ اٌطبٌت فٍ األعجىع. ٤

 

ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس ؽغت ِغبالد اٌزؼٍُ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد وِىائّزهب ِغ ؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد . ٥

. اٌزذسَظ

 

رؼًّ وً ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس وؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِغ ثؼؼهب اٌجؼغ فٍ ِٕظىِخ ِىؽذح 

. وِزىبٍِخ رؼجش ِغزّؼخ ػٓ ارفبق ِزٕبعك ثُٓ رؼٍُ اٌطثة، واٌزمىَُ، واٌزذسَظ

َىفّش اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد خّظ ِغبالد ٌٍزؼٍُّ، َٕجغٍ رؾذَذ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍّمشس، وػبدحً ال َغت أْ َزؼذي ػذد 

لذ رزؼّٓ . ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌىاؽذ صّبُٔخ ِخشعبد رىىْ ِزىائّخ ِغ ِغبي أو أوضش ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ

ثؼغ اٌّمشساد اٌذساعُخ ِخشط واؽذ أو أوضش ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ورٌه إلظهبس اٌّىائّخ ثُٓ 

رؾذد  ِظفىفخ رخطُؾ ِخشعبد رؼٍُ اٌجشٔبِظ أٌ ِٓ ِخشعبد . ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس وِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ

. اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِمشساد دساعُخ ِؼُٕخ

. فٍ اٌغذوي اٌزبٌٍ رُ إدساط ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد ِشلّخ فٍ اٌؼّىد األَّٓ

 :َشجً انتمُذ ثبنخطىاد انتبنُخ ػُذ تؼجئخ انجذول
أظش األِضٍخاٌّمزشؽخ ) أدسط ِخشعبد اٌزؼٍُ إٌّبعجخ واٌمبثٍخ ٌٍمُبط واٌّطٍىة رؾممهب فٍ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّثئّخ :أوالًال 

.   أدسط اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّغبٔذح اٌّزثئّخ ِغ ؽشق اٌزمىَُ وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّشعىح: بَُبًال . (رؾذ اٌغذوي

َٕجغٍ ٌىً ِخشط ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٌٍّمشس .  أدسط ؽشق اٌزمىَُ إٌّبعجخ واٌزٍ رمُظ ورُمَُُ ِخشط اٌزؼٍُ ثذلخ: بنلبًال 

 .ووً ؽشَمخ رمىَُ ووً إعزشارُغُخ رذسَظ أْ رزٕبغُ عىَبً وثشىً ِٕطمٍ وؼٍُّخ رؼٍُ ورؼٍُُ ِزىبٍِخ

* فٍ ؽبي إدساط أٌ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍجشٔبِظ اٌؼٍٍّ ػّٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌذساعٍ َشعً وػغ ػثِخ :ساثؼبًال 

.  أِبَ اٌّخشط اٌّؼٍٕ

 ٌُظ ثبٌؼشوسح أْ َزؼّٓ وً ِمشس دساعٍ ِخشعبد رؼٍُ ِٓ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ

 

أعبنُت انتمىَى انًغتخذيخ 

 فٍ انًمشس
 اعتشاتُجُبد تذسَظ انًمشس

يجبالد انتؼهّى وفك اإلطبس انىطٍُ نهًؤهالد 

 ويخشجبد انتؼهى نهًمشس
 

 ١.٠ انًؼشفخ

االختجبساد انشفهُخ  -

 واالختجبساد انتحشَشَخ 
 انىاججبد فٍ داخم  -

 .انمبػخ انذساعُخ 

 انًحبضشح انصفُخ -
 انحىاس وانًُبلشخ -

 

ٌتعرف الطالب على أهمٌة الجانب السلوكً فً 
 .العمل وأثره فً المؤسسة 

١.١ 

ٌتعرف الطالب على أهم األخالقٌات اإلٌجابٌة 
 .واألخالقٌات السلبٌة فً العمل 

١.٢ 
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ٌتعرف الطالب على التأصٌل اإلسالمً للجانب  ى.انىاججبد انًُضنُخ -
 .األخالقً فً العمل 

3.1 

ٌتعرف الطالب على مشكالت الفساد اإلداري 
.وأثره على المؤسسة وعلى المجتمع  

4.1 

 ٢.٠   انًهبساد اإلدساكُخ

 اتلويمةفيةد خلة اصفة -

 .انةخاللة لحو رةو ملنجكشتة

 . او  بجثةو ابحوثة -

  لحو رةو ملنجكشت -

  الز ء ثة لخجر يت -

 ٢.١ . الطالب المشكالت المرتبطة بأخالق العملٌُحلَل

 معاٌٌر سلوكٌة تسهم فً نجاح بناءالطالب ٌُعٌد 
 .المؤسسة

2.2 

 الطالب بٌن أداء المؤسسة ومعاٌٌرها ٌُؤلَف
 السلوكٌة 

 

ٌَم  الطالب أداء المؤسسات والمقارنة بٌنها ٌُق
. وفقا لمعاٌٌرها السلوكٌة  

2.3 

 ٣.٠ يهبساد انتؼبيم يغ األشخبص وتحًم انًغؤونُخ

رمُُُ أػؼبء اٌّغّىػخ  -

ٌىً لبئذ ػّٓ ِؼبَُش 

 .ِؾذدح 
رمُُُ ِٕغضاد وً  -

 ِغّىػخ 
رمُُُ وً لبئذ ألػؼبء  -

 .اٌّغّىػخ

رمغُُ اٌطثة إًٌ  -

ِغّىػبد طغُشح ٌىً 

 .ِٕهب لبئذ 
رغُُش لُبدح اٌّغّىػبد  -

 .وً فزشح 
رىٍُف وً ِغّىػخ  -

ثّٕبلشخ لؼُخ الزظبدَخ 

 .  ػّٓ اٌّمشس 

ى.اجموعجث امملةضمنةة اطجابةيستخدأ ٣.١ 

ى. اذ تي انلدةو اتلويمةيبررة اطجابة ٣.٢ 

ى.اجموعتإد رةة امملةفيةة اطجابةكيفيتةيختجر ٣.٢ 

 ٤.٠ يهبساد االتصبل وتمُُخ انًؼهىيبد وانًهبساد انحغبثُخ

 ٤.١ الةينطبم الةينطبم الةينطبم

٤.٢ 

٤.٢ 

 ٥.٠ انًهبساد انُفظ حشكُخ

 ٥.١ الةينطبمة   الةينطبم الةينطبم

 

األفؼبل انًغتخذيخ فٍ صُبغخ يخشجبد انتؼهى وفك اإلطبس انىطٍُ نهًؤهالد، 

 والتشاحبد حىل طشق انتمىَى واعتشاتُجبد انتذسَظ

األفؼبل انًمتشحخ 

يجبالد انتؼهى 

وفك اإلطبس انىطٍُ 

نهًؤهالد 

ٍ، َُغّغً، َُؼّشف، َؼغ إعّبً، َغزؼشع، َزوش، َظف، َززَوش، َؾفع، َٕغخ،  َّ َُؼَذد، َُغ

 َزؼّشف ػًٍ، َُخجش، َىزت
انًؼشفخ 

َُمّذس، َششػ، ٍََُخض، َىزت، َُمبسْ، َُفّشق، َُّضًَ ثشعُ ثُبٍٔ، َُمّغُ اًٌ فشوع، َُفَشق ثُٓ، 

َٕزمذ، َؾغت، َُؾًٍَ، َُؤٌَف، َُطَىس، َُٕشئ، َُؼذ، َُؼُذ ثٕبء، َُؼُذ رشرُت، َششػ، َزٕجأ، َُجَشس، 

ٓ َّ ُ، َمُظ، َؾىُ ػًٍ، َُفَغش، َُخ َّ  َُمَُُ، َُمَذس، َُخطًؾ، َُظ

انًهبساد اإلدساكُخ 

 َُضجذ، َؾىُ، َخزبس، َُىّػؼ، َُؼَذي أو َُغَُش، َُجَُٓ، َغزخذَ، َُمّذس، َُمَُُ، َُجَشس، َُؾًٍَ، َزغبءي، 

َىزت 
يهبساد انتؼبيم يغ 

األشخبص وتحًم انًغؤونُخ  

 َُضجذ، َؾغت، َُىَػؼ، َُفَغش، َجؾش، َزغبءي، َُشّغً، َُمّذس، َُمَُُ، َٕزمذ

يهبساد االتصبل وتمُُخ 

انًؼهىيبد وانًهبساد 

انحغبثُخ  

َُضجذ، َُظهش، َُىَػؼ، َُؤدٌ، َُؼجَش ثطشَمخ ِغشؽُخ دساُِخ، َُّىظف ِهبساد أو أدواد،  انًهبساد انُفظ حشكُخ 
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 انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى

 واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ

َزثػت، َُشّغً، َُؼذ، َُٕزظ، َشعُ، َُّضً ثشعُ ثُبٍٔ، َزفؾض، َجٍٕ أو َُشَىً، َُشّوت، َُغشة، 

 َُؼُذ ثٕبء

 

. ػٕذ وزبثخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٍ َّىٓ لُبعهب ورمُُّهبػذَ اعزخذاِهب األفؼبي اٌزٍ َُمزشػ 

َؼزجش                  َُؼخُ أو َضَذ                     َُىًّ              َُشاعغ                 َؼّٓ               َُىجّش                    

َفهُ 

َؾبفع أو َُجمٍ        َؼىظ                              َفؾض            َُمَىٌ                  َغىزشف           َُشَغغ                    

ك   ّّ َُؼ

 

 .َّىٓ اعزخذاَ ثؼغ هزٖ األفؼبي ارا وبٔذ راد ػثلخ  ثأػّبي أو ِمبَُظ ِؼُٕخ

 

 :طشق انتمىَى و اعتشاتُجُبد انتذسَظ انًمتشحخ هٍ

ِٓ اٌّطٍىة وفمب ٌألثؾبس وأفؼً اٌّّبسعبد اعزخذاَ ؽشق ِزؼذدح وِغزّشح ٌٍزؾمك ِٓ رؼٍُ اٌطثة، ورشًّ اٌزىعهبد 

ِٓ ػّٕهب أٔظّخ لُبط أداء اٌطبٌت ػًٍ  (Rubrics)اٌؾبٌُخ ِغّىػخ واعؼخ ِٓ أدواد اٌزمُُُ ثبعزخذاَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

وِؤششاد األداء  (Benchmarks)واٌّمبسأبد اٌّؼُبسَخ  (Rubrics)اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ واٌزٍ رغزخذَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

 Qualitative)ِفُذ ثشىً خبص فٍ اٌزمُُُ إٌىػٍ  (Rubrics)واٌزؾًٍُ، وَؼزجش عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ  (KPIs)اٌشئُغُخ 

Evaluation) .ٍٍَ االخزجبساد، ٍِف اٌطبٌت، اٌّمبالد اٌطىٍَخ : أِب اعزشارُغُبد اٌزمُُُ اٌّشاػُخ واٌّجُٕخ ٌٍفشولبد فزشًّ ِب

واٌمظُشح، دفبرش اٌّزبثؼخ أو عغثد اٌزؼٍُ، اٌزمبسَش اٌزؾٍٍُُخ، اٌؼشوع اٌفشدَخ واٌغّبػُخ، اٌٍّظمبد، اٌُىُِبد، دساعخ 

، (Learning Logs)اٌؾبٌخ، ِزوشح ِؼًّ، رؾًٍُ فُذَى، اٌزمبسَش اٌغّبػُخ، رمشَش ِؼًّ، إٌّبظشاد، اٌخطت، عغثد اٌزؼٍُ 

رمُُُ اٌضِثء، اٌزمُُُ اٌزارٍ، ػًّ فُذَى، ػًّ سعىِبد، األداء اٌذساٍِ، ػًّ عذاوي، اٌؼشوع اٌزىػُؾُخ، إٌّظّبد 

، عغً ِثؽظبد (Learning Contracts)، ِٕزذَبد إٌمبػ، اٌّمبثثد، ػمىد اٌزؼٍُ  (Graphic Organizers) اٌجظشَخ

ِبرا أػشف؟ ِبرا أسَذ أْ أػشف؟ ِبرا  )(KWL)، األػّبي اٌفُٕخ، عذاوي اٌزؼٍُ Anecdotal Notes))اٌّؼٍُ ػًٍ اٌطبٌت 

.   ، خشائؾ اٌّفبهُُ(رؼٍّذ؟

 

َغت اخزُبس اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّشاػُخ ٌٍفشولبد ثؾُش رزٕبعت ِغ ِؾزىي اٌّمشس اٌذساعٍ واؽزُبعبد اٌطثة 

اٌّؾبػشح، إٌّبظشح، اٌؼًّ فٍ ِغّىػبد طغُشح، إٌّبلشخ : رشًّ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِب ٍٍَ. وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّشعىح

ِغ اٌفظً ثشىً ػبَ أو فٍ ِغّىػبد ٔمبػ طغُشح، إٌشبؽبد اٌجؾضُخ، اٌششػ اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؼًّ، اٌّشبسَغ، إٌّبظشاد، 

ٌؼت األدواس، دساعخ اٌؾبٌخ، االعزؼبٔخ ثؼُف ِزؾذس، اٌؾفع، اٌفىبهخ،رمذَُ اٌؼشوع اٌفشدَخ، اٌؼظف اٌزهٍٕ، وِغّىػخ 

 .واعؼخ ِزٕىػخ ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌؼٍُّخ

 

 عذوي اٌّهبَ واٌزىبٌُف اٌزٍ َزُ فُهب رمُُُ اٌطٍجخ خثي اٌفظً اٌذساعٍ. ٦

إٌغجخ ِٓ اٌزمُُُ إٌهبئٍ  ِىػذ رغٍُُ اٌّهّخ أو اٌزىٍُف 

ِهّخ اٌزمىَُ 

ِمبٌخ، اِزؾبْ، ِششوع عّبػٍ، اخزجبس : ِضثً )

 (إٌخ... فظٍٍ، خطجخ، ػشع شفهٍ، 
 

 .أ انىاججبد  10%

 .ة يشبسكخ فٍ انًحبضشاد  10%

 .ج ايتحبٌ دوسٌ أول األعجىع انغبدط 10%

 .د ايتحبٌ دوسٌ  بٍَ األعجىع انحبدٌ ػشش 10%

 .هـ ايتحبٌ َهبئٍ وفمبًال نهتمىَى األكبدًٍَ 60%

 

 

 

 

: اإلسشبد األكبدًٍَ وانذػى انًمذو نهطهجخ.          د
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 انًًهكــخ انؼشثُــخ انغؼىدَــخ
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 واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ

ؽذد اٌّذح اٌضُِٕخ ).رشرُجبد رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ وِٓ فٍ ؽىّهُ ٌزمذَُ اٌّشىسح واإلسشبد األوبدٍَّ اٌفشدٌ ٌٍطثة. ١

 (اٌّزىلغ رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ خثٌهب فٍ األعجىع

 عبػتبٌ أعجىػُب فٍ انًكتت  -
ىانتىاصم انًغتًش ػٍ طشَك انجشَذ اإلنكتشوٍَ -

 

 

: يصبدس انتؼهّى.          هـ

 

 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح. ١

الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة)أبو بكر،   مصطفى محمود/أخالقٌات وقٌم العمل فً المنظمات المعاصرة، د
 (.2010 ،1ط

: (إٌخ... اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌّشاعغ اٌّغبٔذح األعبعُخ . ٢

ان  )بالل السكارنة ، / أخالقٌات العمل ، د-   .(م 2009- هـ 1430 ، 1دار المسٌرة ، ط: عمَّ
ان  )بالل السكارنة ، / أخالقٌات العمل ، د-   .(م 2009- هـ 1430 ، 1دار المسٌرة ، ط: عمَّ
ان)محمد التونجً عمر، . أخالقٌات المهنة والسلوك االجتماعً، د-    (.2011، 1 ، ط دار وائل:عمَّ
الدار : اإلسكندرٌة)أبو بكر،   مصطفى محمود/أخالقٌات وقٌم العمل فً المنظمات المعاصرة، د -

 (.2010 ،1الجامعٌة، ط
ان)محمد التونجً عمر، . أخالقٌات المهنة والسلوك االجتماعً، د-    (.2011، 1 ، ط دار وائل:عمَّ
 

- Legal Aspects of Property, Estate Planning, and Insurance; Don Mayer and others; Chapter 
2 : Corporate Social Responsibility and Business Ethics; 

     http://2012books.lardbucket.org/books/legal-aspects-of-property-estate-planning-
and-insurance/s05-corporate-social-responsibilit.html 

 
- Legal Aspects of Property, Estate Planning, and Insurance; Don Mayer and others; Chapter 

2 : Corporate Social Responsibility and Business Ethics; 
     http://2012books.lardbucket.org/books/legal-aspects-of-property-estate-planning-

and-insurance/s05-corporate-social-responsibilit.html 

ى

 ....اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌىزت واٌّشاعغ اٌّمزشؽخ .  ٣

 :(إٌخ... ِىالغ اإلٔزشٔذ، وعبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ، ٔظبَ اٌجثن ثىسد، : ِضثً )لبئّخ اٌّظبدس اإلٌىزشؤُخ  . ٤

ِىاد رؼٍُ أخشي ِضً اٌجشاِظ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ اٌىّجُىرش أو األلشاص اٌّؼغىؽخ أو اٌّؼبَُش أو اٌٍىائؼ اٌّهُٕخ أو األٔظّخ . ٥

: اٌجشِغُخ

 

 

 

 انًشافك وانتجهُضاد انًطهىثخ.         و
 

ػذد اٌّمبػذ فٍ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ، ِذي : ِضثً )ؽذد اؽزُبعبد اٌّمشس ثّب فٍ رٌه ؽغُ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ 

 .(إٌخ... رىافش أعهضح اٌىّجُىرش، 

            لبػخ دساعُخ كبفُخ نؼذد انطالة انًغجهٍُ

: (إٌخ... فظىي دساعُخ، ِؼبًِ،  لبػبد اٌؼشع أو ِؼبًِ اإلَؼبػ، : ِضثً )اٌّشافك اٌزؼٍُُّخ . ١

... ، أعهضح اٌؼشع، اٌغجىساد اٌزوُخ، ثشاِظ اٌىّجُىرش، (AV)أعهضح اٌظىد واٌظىسح : ِضثً )اٌزغهُضاد اٌؾبعىثُخ . ٢

: (إٌخ

 
: (إرا وبْ ِطٍىثبً ِؼذاد ِخزجش ِؼُٕخ ؽذد االؽزُبعبد أو أسفك لبئّخ: ِضثً  )ِىاسد أخشي . ٣

 ال َىجذ
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 انًًهكــخ انؼشثُــخ انغؼىدَــخ

 انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى

 واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ

: تمُُى انًمشس وػًهُبد انتحغٍُ.            ص

 

: اعزشارُغُبد اٌؾظىي ػًٍ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطثة ؽىي فؼبٌُخ ػٍُّخ اٌزذسَظ. ١

  (اعتجبَخ تمُُى  )انتمُُى انطالثٍ ػٍ طشَك يىلغ انجبيؼخ 

  انحىاس انًجبشش يغ انطالة

: اعزشارُغُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزذسَظ ِٓ لِجًَ اٌّذسط فٍ اٌمغُ أو فٍ اٌجشٔبِظ. ٢

اعتشبسح األعبتزح وانضيالء فٍ انمغى  

يتبثؼخ َتبئج انطالة خالل ػذح فصىل دساعُخ  

  اعتمجبل يالحظبد انطالة ػٍ طشَك انهمبءاد انذوسَخ

: ػٍُّبد رؾغُٓ اٌزذسَظ. ٣

حضىس دوساد تذسَجُخ ػٍ أعبنُت انتؼهُى  

تجبدل انخجشاد يغ األعبتزح وانضيالء 

 اعتضبفخ ثؼض انًتخصصٍُ فٍ ثؼض انهمبءاد

ِشاعؼخ اٌزظؾُؼ ِٓ لجً ػؼى هُئخ رذسَظ ِغزمً ٌؼُٕخ ِٓ أػّبي : ِضثً )ػٍُّبد اٌزؾمك ِٓ ِغزىَبد إٔغبص اٌطٍجخ  . ٤

: (اٌطٍجخ، أو رجبدي رظؾُؼ االخزجبساد أو ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد ثظفخ دوسَخ ِغ ػؼى هُئخ رذسَظ فٍ ِؤعغخ رؼٍُُّخ أخشي

 الةيو د

: طف رشرُجبد اٌزخطُؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذوسَخ ٌفبػٍُخ اٌّمشس وٌٍزخطُؾ ٌٍزؾغُٓ. ٥

.ى اتلويمة ادوريةالملزرة

 اتطويزة مللزرىى( وةلجنتةى)ةةةةةةةةةةةةعلدةورشتةعملة

 

 _____________________________________________________:         ػضى هُئخ انتذسَظ ويٍ فٍ حكًه

 

 10/1/1437: تبسَخ إكًبل انتمشَش_____________________________________    :        انتىلُغ

 

  انًصبسف و االعىاق انًبنُخ:   سئُظ انمغى/   ػًُذ             فهذ انششَف. د :تى اعتالو انتمشَش يٍ لِجَم 

 11/1/1437: انتبسَخ_____________________________________   :        انتىلُغ

 

 

 


