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 المحاضرة االولى )أهداف دراسة مقرر أخالقٌات المهنة(

 الدكتور عٌسى محمود عبٌد

 مادة :أخالقٌات المهنة

  مسائً -صباحً  المرحلة االولى

 قسم القانون -

 أهداف دراسة مقرر أخالقٌات المهنة:**

الشكككن لن لمككك  مدكككرر لعككك اجله , ككك  مكككن لف دكككل  ,مكككن لعكككم لعككك ا   راسككك  مدكككرر ل   يكككل  

 المدن :

 تعرٌف الطلبة بأهمٌة االخالق والعمل المهنً. -

 اكتساب الطلبة مهارة ممارسة المهنة. -

االخالقٌةةةةة مةةةةً ممارسةةةةة تنمٌةةةةة ال ةةةةعور لةةةةدم الطلبةةةةة بالمسةةةة ولٌة  -

 .المهنة

جككككل     جككككل االسكككك م ليسكككك  ل مفككككللد جدكككك  جكككك لن عكككك   مككككن لعكككك اجدل 

,لمككن مككن لأهككم لعكك اجدل لندككل أب, يكك  ا سككبحلنم ,يسككلل  ,عكك ا مككل يسككم  

بمفكككك  د ا  كككك   ل, االليككككفام ال  دككككل  جككككل     جككككل االسكككك م ليسكككك  

 يرمدكككل جدككك,,لن  يكككلراه بككك  ,افبككك  أ ككك  المم ككك  لن ن ككك عل ل يككك  أ يدكككل 

مسل ككك  أ ككك  مكككل يكككرن  ,مكككن عنكككل يهدكككر لعميككك   راسككك  مدكككرر ل   يكككل  

 نسلن جل مملرسيم ,مسلم يم م  اآل رين.المدن   ندل ي ب  أم  اال

جلال يفكككل  عككك, أفككك  الحيكككلم جكككل عككك ا الكككفمن ,ل  لكككم  ي كككب  ل   يكككله  

  ,يفكككبد اليسلمككك  مكككن جإنكككم سكككينحر  ,لكككن يكككل ر المدمككك  المرفككك,م منكككم

 كككك   المفككككللد جدكككك   ,لن مككككلن االسكككك م ال يسككككلر  المفككككللد ,لمككككن 

عنللكككن لسككككم  ,عكككك,   ككككي  اليسبككك  ا سككككبحلنم بدكككك   المملرسكككك  ا    يكككك  

جكككل اليسلمككك  مككك  اآل كككرين , ككك  حفكككر النبكككل محمككك  فككك  هللا أ يكككم ,سككك م 

 بد,لم " لنمل بس    ييم مملرم ا    ".

 ألخالقٌات المهنةأوال: المفهوم العام 



نفككك   ييمككك,ن مكككن م ميكككين: ,م )ل   يكككل  المدنككك أ للككك  لجكككرا   بيح يككك  م دككك

 ) ل   يل أ  ) ,المدن أ.

بشكككري   ج ريككك  عكككل فككك ل  مسكككيدرم  جكككل الكككن   ال مفهةةةوم األخةةةالق: -

 محم,  ل,  م م,م أ   الس ,ن.,مميسب    ا  يأ ير 

بككك  أ يدكككل االنسكككلن  ل, ممي سكككب  مكككن بييكككم   ككك  يمككك,ن ا  ككك   ج ريككك  فن

ل, مكككككككن مفكككككككل ر ميسككككككك  م. جلخنسكككككككلن يسكككككككي ي   يسككككككك ي  ل   كككككككم 

أككككككن  ريكككككك  اليكككككك ري   ,لفكككككك حدل  ,اميسككككككل  ا  كككككك   الحسككككككن 

,المحل,لككك   ممكككل لن ي كككن ا  ككك   ل ا ملنككك  محمككك, م مكككلن يأ يرعكككل جكككل 

السككككك ,ن محمككككك, اه  ,ل  ملنككككك  م م,مككككك  مكككككلن يأ يرعكككككل جكككككل السككككك ,ن 

 م م,مله.

دكككك  المبكككك ,  جمريككككله ل, بكككك نيله ليحديكككك  من سكككك  : عككككل الفمفهةةةةوم المهنةةةةة -

  ني,ي  مشر,أ  ل, ممن,أ .

 

أذ تعةةةد مئةةةة مرعٌةةةة مةةةن من ومةةةة األحةةةالق  مفهةةةوم أخالقٌةةةات المهنةةةة: -

 الب رٌة الجٌدة عامة وٌطلق علٌها البعض )آداب المهنة(

هةةةةً مجموعةةةةة مةةةةن القواعةةةةد والداب والمبةةةةاد  والمعةةةةاٌٌر السةةةةلوكٌة م 

أن تصةةةاحبها وٌتعهةةةد صةةةاحب المهنةةةة القٌةةةام بهةةةا واألخالقٌةةةة التةةةً ٌجةةةب 

ر وسةةةٌن مةةةً مهنتةةة  تجةةةاع العمةةةل وعناصةةةرع مةةةن العمةةةال  والةةة مال  والم

والر سةةةا  والمجتمةةةا والةةةذات. وتعةةةد أساسةةةاي لتعةةةاملهم وتن ةةةٌم أمةةةورهم 

وسةةةةلوكهم مةةةةً هطةةةةار المهنةةةةة.وٌعبر المجتمةةةةا عةةةةن اسةةةةتٌائ  واسةةةةتنكارع 

ة تتةةةةراوم عةةةةدم الرضةةةةا روج مةةةةن هةةةةذع األخةةةةالق بأ ةةةةكال محتلفتةةةةخةةةةألي 

واالنتقةةةةاد  أو التعبٌةةةةر عنهةةةةا لف ةةةةاي أو كتابةةةةة أو هٌمةةةةا ي وبةةةةٌن المقاطعةةةةة 

 والعقوبة المادٌة.

 :ثانٌاي: مصادر أخالقٌات المهنة

يسككك  اال يكككلن السكككمل,ي  لعكككم مفككك ر مكككن مفكككل ر : المصةةةدر الةةةدٌنً -1

 اال   يككككل   , كككك  لمكككك   السككككن  النب,يكككك  الشككككري   ,جفكككك   مككككل,ر 



جكككل الدكككررن المككككريم. ,ر,ر أنكككم فككك  هللا أ يككككم ,سككك م لنكككم  ككككل  " 

 أ م,ا ,لرجد, ,يسر,ا ,ال يسسر,ا ,بشر,ا ,ال ين ر,ا.

حيكككن لن مصةةةدر العةةةادات والتقالٌةةةد والقةةةٌم والمةةةورو  الحضةةةاري  -2

المفيمكككك  المكككك نل ,المكككك,ر,ن الح ككككلرر مفكككك ر مدككككم     يككككل  

   ,المدن .المدن  أ   المسي,ى الس    م  الفم ء ,المفيم

يسككككك  اليشكككككريسل  ,الدككككك,انين   الت ةةةةةرٌعات والقةةةةةوانٌن واألن مةةةةةة: -3

ا    يككككك   جدكككككل يحككككك    ,ا نهمككككك  المسمككككك,  بدكككككل مكككككن المفكككككل ر

ل مككك,ه ين ال,افبكككل  ا سلسكككي  الم  ككك,  للكككيدم اليديككك  بدكككل ,ين يككك عل  

,يدفككككك  بلليشكككككريسل   سكككككي,ر ال ,لككككك   ,فميككككك  الدككككك,انين المنب دككككك  

 أنم.

مكككلن م, ككك,ي ل   يكككل  المدنككك  مككككن  :االسةةةالمٌةالثقامةةةة العربٌةةةة  -4

الم, ككك,أل  الرييسكككي  اليكككل ينل,لدكككل السكككر  ,المسككك م,ن بلل راسككك  

,سكككبد,ا هيكككرعم ,مكككلن ل,لدكككل مدنككك  اليس كككيم  ,مكككلن,ا ل,  مكككن ل رمككك,ا 

جككككل ميككككبدم لعميكككك  المبككككل ا ,ا سكككك  ا    يكككك  اليككككل يدكككك,م أ يدككككل 

   المدن .

,الكككككك ر يشككككككم   حةةةةةةدٌ :لةةةةةةوائ  آداب المهنةةةةةةة واألدب التربةةةةةةوي ال -5

 سكككك ,ميل  اخ كككك م جككككل السمكككك  ,الفكككك   ,االحيككككرام ,الي,ا كككك 

 .*,ل ارم ال,   ,افينل  المبر ,الغر,ر ,الغش

 

  االنيرني 

 


