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   مقدمة :
لم تكن حقوق و  المعنویة التي یتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكریة أو الذهنیةحقوق الملكیة الفكریة هي الحقوق 

نما ظهرت الحاجة إلى هذه الحمایة مع التقدم العلمي وظهور العصور القدیمة محًال للحمایة الملكیة الفكریة في ، وإ
العالم بصورة مختلفة ومتطورة. فقد المخترعات الحدیثة التي یمقتضاها أمكن نشر المؤلفات والمصنفات في جمیع أنحاء 

كان الختراع أدوات الطباعة أثر كبیر في لفت األنظار إلى ضرورة توفیر الحمایة الكافیة للملكیة األدبیة والفكریة. فلم یعد 
نما ظهرت صورا أخرى الستغالل حقوق المؤلف ممثله في العرض واإلیقاع والتمثیل  األمر مقصورًا على الطبع والنشر، وإ

یصاله للجمهور. لذلك بدأ المؤلف یر  جو ربحًا مالیًا من نتاج والنقل عبر األثیر وغیر ذلك عن طریق نشر المصنفات وإ
بداعات فكرة. خلقه واخرها و معظم قوانین الملكیة الفكریة او على االقل اثبات حقه كمؤلف لهذه الفكرة او المصنف  وإ
  التجاریة . اإلسرار، وبراءات االختراع ، و العالمة التجاریة ، و تتضمن : حقوق الطبع 2002 لسنة 82 رقم قانون

  :التزام الكلیة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة و النشر 4/1/1
  حق الطبع :

للتجدید" . و الكلیة ملتزمة بذلك من خالل السماح بالتداول داخل الكلیة  "حق الطبع قابل انأوال : الكلیة تتعامل مع مبدأ 
كیتها (الكتب و البرامج االلكترونیة ... ألخ) و التى تقع فى احدى الصور ادر الفكریة المحفوظ حقوق ملالمصلكافة 

  الصور التالیة :
     Original source *المصدر األصلي

  New print     المصدر بعد إعادة إنتاجه دون تنقیح*
    New editionبعد التنقیح  إنتاجهالمصدر بعد إعادة *

  عن المصدر األصلي باعتباره ناتج علمي یزید من فاعلیة المصدر األصلي Derivativeلناشئ * المصدر ا
  

ا من مصادر فكریة محفوظ حقوق ملكیتها إلحدى صور هة القانونیة مع ما تتعرض له ما لثانیا: الكلیة تتعامل بالمالحق
  االنتهاك التالیة  :

  * السطو (القرصنة)
  * الغش

  * االستغالل 
  : ختراعبراءة اال
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أوال : الكلیة تحترم و تتعامل ایجابیا مع مبدأ مفاده أن "براءة االختراع یحصل علیها المخترع عن عمل أصیل مفید غیر 
نها إجازة قانونیة تعطى صاحب البراءة حق التحكم فى إنتاج اختراعه و التحكم فى استخدامه مقابل أو بدون  مسبوق" . وإ

  تتفهم أیضا أنة ال یمكن تجدید براءة االختراع . مقابل لمدة محددة بالقانون .و
  

مناهج عامة أو  أومعدالت مبادئ ثانیا : الكلیة ال تقر و ال تشجع وال تحمى براءات االختراع لألفراد بامتالك نظریات أو 
  ، الغرض منها تحویل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة بما یعوق التقدم العلمي .نتائج مجردة 

لكلیة تعترف لمالك براءة االختراع بحقه القانوني فى إنتاج موضوع اختراعه دون إذن منها ، وتعترف بحقه القانوني ثالثا : ا
   فى التصریح باستخدام اختراعه بمقابل أو بدون مقابل دون إذن منها .

  السر التجاري :
أن یكون أصیال أو جدیدا " و تدرك أن  بالضروريلیس  التجاري"السر  مفادهالكلیة تحترم و تتعامل ایجابیا مع مبدأ 

  للغیر شریطة أن یكون هذا حادثا بوسائط مالئمة و أمینة " . التجاري"القوانین تسمح باكتشاف السر 
و الكلیة ال تمنع أعضائها من دراسة االختراعات الكتشاف كیفیة عملها ، فیكون ذلك مشروعا فى قانون السر التجاري ما 

   ع مطبوعة أو حق استغالل براءة اختراع .دامت ال تنتهك حق طب
  العالمة التجاریة :

 أي"العالمة التجاریة تمنح مالكها االسم أو الشعار أو التعبیر أو التصمیم أو  مفادهالكلیة تحترم و تتعامل ایجابیا مع مبدأ 
  ". اآلخرینمالك العالمة التجاریة لتمییز منتجة عن منتجات  یستخدمهرمز أخر یمكن أن 

یجب حمایتها بعالمات تجاریة .  ) البیوتكنولوجيبعض منتجات المعرفة العلمیة (مثل منتجات  و الكلیة على درایة بأن
لذلك فالكلیة ملتزمة بحمایة العالمات التجاریة للخامات و المنتجات الوسیطة و النهائیة التى ینتجها األفراد من داخل 

  ة )أو من خارجها (إذا استخدمت بالكلیة ) .الكلیة (إذا استخدمت داخل أو خارج الكلی
  

  . اتبعتها الكلیة للمحافظة على حقوق التألیف و النشر نماذج على كفایة اإلجراءات التي 
   (أ)اإلجراءات التحذیریة :

  تحمل العبارة :       في كل األماكن التى بها حاسوب (كمبیوتر)  الفتة تحذیریة قامت الكلیة بتثبیت
  
    
  

  فى كل األماكن التى بها آلة تصویر ضوئي أو مسح الكتروني تحمل العبارة : الفتة تحذیریةت الكلیة بتثبیت * قام
   
 
 
 

لي فى ھذا المكان  تستخدم برامج اصلیة توفرھا  الجامعھ  اعترافا بحقوق جھزة الحاسب اآلا
  لف یقع تحت طائلة القانون الملكیة الفكریھ وال تحتوى على اى برامج  منسوخھ والمخا

فى ھذا المكان ال تستخدم فى نسخ اجزاء  scannerاالت التصویر والماسح الضوئي  
 من المراجع اوالكتب اوالرسائل العلمیة والمخالف یتعرض للمسائلة القانونیھ كاملة



  في كل قاعات مكتبة الكلیة تحمل العبارة : الفتة تحذیریة *قامت الكلیة بتثبیت
  
  
   

  الفكریة(ب) إجراءات المالحقة القانونیة في أحوال التعدي على حقوق الملكیة 
  :ترتیبا على اإلجراءات التحذیریة السابقة سالفة الذكر تقوم الكلیة بما یلي 

*بالنسبة للمصادر الفكریة (المؤلفات ،البرامج،........الخ) التي تم استنساخها خارج الكلیة ، یالحق المرتكبین قانونیا 
  بمعرفة الجهات المختصة ، حال إدخالها أو محاولة إدخالها الكلیة .

سبة لحاالت اإلعالن داخل الكلیة أو خارجها عن مصادر فكریة تم استنساخها خارج الكلیة بغرض الترویج لها * بالن 
  داخل الكلیة ، یالحق المرتكبین قانونیا بمعرفة الجهات المختصة حال ضبطها .

  
  (ج) إجراءات التوعیة بفوائد المحافظة على حقوق الملكیة الفكریة 

تحمل عبارات توعیة  الفتاتسح االلكتروني اأماكن استخدام الكمبیوتر و التصویر الضوئي و الم*قامت الكلیة بتثبیت في 
  متنوعة مثل :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

جمیع الكتب  فى ھذا المكان تم  شراؤھا او قبولھا كھدیة ھى من دور 
 نشر معتمدة ولھا رقم ایداع دولي

حفاظك على حقوق االخرین فى الملكیھ الفكریھ واعترافك بحقھم یدفعھم ویشجعھم على 
ستمرار فى اسھاماتھم  العلمیةاالبداع واال  

 

حفاظك على حقوق الملكیھ الفكریھ یشجع على استثمار العلم  والتكنولوجیا فى خدمة 
 مجتمعنا ووطننا

 
حفاظك على حقوق الملكیھ الفكریھ لالخرین یضمن لك حمایھ حقوقك فى االبداع 

 والمساھمھ فى التطویر والرقي

حمایتھا    توفر وسط خالي من المنازعات حافظ على حقوق االخرین وشارك فى 
 ویشجع على االبداع والتفكیر الخالق

 



  التزام الكلیة بنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة 4/1/2
  وذلك من خالل عدة اجراءات قامت بها الكلیة مثل؟

 إجباري في أخالقیات البحث العلمي  . أضیف مقرر ا بالكلیة لالئحة الدراسات العلی األخیرالتعدیل  في  
  في نهایة المقرر سیكون الطالب :

  قادر على التعرف على النماذج المتباینة للملكیة الفكریة التي تعترف بها كثیر من األمم . - 
قال الملكیة قادر على التعرف على طریقتي اكتساب الملكیة الفكریة عن استحقاق : الحیازة األصلیة و انت - 

 .  
ح ملكیة فكریة من منظور نفعي ، و بقادر على حصر الصنوف المختلفة لألشیاء التي یمكن أن تص - 

  األشیاء التي یعترض على ملكیتها على أسس غیر نفعیة .
العوائد و اعتبارات الخلق العام ذات الصلة قادر على الموازنة بین االعتبارات الخاصة بالتكالیف  /  - 

  . Moralityفكریة بالملكیة ال
 وحمایة حقوقها متنوعة تتناول الملكیة الفكریة  بكتب الیكترونیه لیة بتزوید مكتبة الكلیةقامت الك  
 جارى االعداد لندوة علمیة  عن الملكیة الفكریة وحمایة حقوقها  
 االنسان التى  تم تقدیم اقتراح باضافة عدد من المحاضرات عن حقوق الملكیة الكریة والحفاظ علیها لمادة حقوق

  وتمت الموافقه تدرس لمرحلة البكالوریوس
  االجراءات الواجب اتخاذها لضمان احترام حقوق الملكیة الفكریة :

  تكلیف لجنة اخالقیات المهنه والبحث العلمي بالكلیه بمساعدة االجهات االداریه بادباداء الرأى فى الشكاوى المقدمه
ملكیة الفكریه ورفعها الى السید أ.د / عمید الكلیة التخاذ االجراءات من اعضاء هیئة التدریس بخصوص حقوق ال

 الالزمة.

  رقابیة ومتابعه دوریة تقوم بها لجنة اخالقیات المهنه والبحث العلمي بالكلیه عن طریق تكلیف فریق اجراءات
على مدى التزامهم بالحفاظ مهمته التفتیش الدوري على موظفى المكتبه واالقسام العلمیة واالداریه بالكلیه للوقوف 

 .على حقوق الملكیه الفكریه 

  الحرص على عدم التعامل مع شركات الحاسب اآللي التى تستخدم برامج غیر مرخصه او منسوخة والحرص
 .على التعامل مع مهندسي شبكة المعلومات بالجامعه عند الحاجه الى هذه البرامج

 ریة تتخذ االجراءات التالیة الثبات االعتداء :فى حالة حدوث اعتداء على حقوق الملكیة الفك 

 یطلب فیه اتخاذ االجراءات والبحث العلمي  فه بطلب الى لجنة اخالقیات المهنجان یتقدم المؤلف او خل
 .الالزمة للحفاظ على حقوقه

  السید أ.د / عمید الكلیة التخاذ االجراءات الالزمة.ترفع اللجنة الرأي فى الشكوى المقدمه الى 

 م تحویل القائمین باالعتداء مثل نسخ مؤلف او استخدام برامج كمبیوتر غیر مرخصة الى الشئون القانونیه یت
 .بالكلیة



  تتمثل اجراءات اثبات الضرر الناشئ عن االعتداء على حق المؤلف فى اجراء وصف تفصیلي للمصنف
 .ء كانت مادیة او معنویةووقف نشر المصنف او عرضه والتعویض عن االضرار التى لحقت بالمؤلف سوا

  ملكیة الفكریة:اجراءات عامة بشأن حمایة حقوق ال
 یسمح بعمل نسخه وحیدة فقط من المصنف ( رسالة او كتاب او برنامج حاسب آلي ) لالستعمال الشخصي 
  القیام بالنسخ من مصنفات محمیة اال بناء على طلب معتمد من رئیسه المباشر وذلك ال یمكن للموظف

 ال فى اجراءات قضائیة او اداریة.لالستعم

  لعضو هیئة التدریس بالكلیة من مصنف وذلك الغراض التدریس بهدف االیضاح او یمكن للموظف نسخ اجزاء
الشرح بشرط ان یكون التصویر او النسخ فى حدود معینة ال تتجاوز الغرض منه وان یذكر اسم المؤلف وعنوان 

 المصنف على اى نسخة.

  حیدة من المصنف اذا كان النسخ بهدف المحافظه علیه فى حالة الفقدان او التلف مع یجوز عمل نسخة و
 صعوبة او استحاله الحصول على النسخة االصلیه مرة اخرى.
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  مقدمة :   

على أساس أنها تزكى  أو  Moral   مبدأ الممارسة العادلة و عدم التمییز  إما على أساس خلقي عام صیاغةیمكن 
  العلمیة .  Objectivityالموضوعیة         

و هم –ننكر علیهم  تكافؤ الفرص فأن العلماء  نأ ینبغيالمجتمع ال  فيكان كل الناس  إذافعلى أساس خلقي عام  
  أن یتوفر لهم مثل هذه العدالة و عدم التمییز .  ینبغي –المجتمع  فيأعضاء 

المجتمع العلمي  أبوابیفتح  –االنفتاحیة  مبدأمثل  مثله –تكافؤ الفرص  مبدأعیة العلمیة فان و على أساس یزكى الموضو 
أمام أناس جدد و أفكار جدیدة و یرحب بعروض و أفكار و مقارنات و مناهج جدیدة ، و ینصت لآلتیین من بیئات ثقافیة 

  تقدم المعرفة .و اجتماعیة متباینة للوصول إلى التنوع في اآلراء المطلوب من أجل 
  
  التزام الكلیة بتوفیر العدالة و عدم التمییز  4/2/1

  تتبعها الكلیة لتوفیر الممارسات المعادلة و عدم التمییز : التي standard measuresالقیاسیة  لإلجراءاتنماذج 
  

  * الموضوع : تعیین أعضاء هیئة التدریس و المدرسین المساعدین و المعیدین

 التمییز  مو عد  میثاق الممارسات العادلة 4/2



على خطة القسم  المحددة سلفا   تأسیساالترشیح یكون على مستوى مجلس القسم  انلمحقق للعدالة المتبع ا اإلجراء
(  و الئحته التنفیذیة 2006لسنة  49(الخطة الخمسیة ) ، و التزاما بقواعد التعیین الواردة في قانون تنظیم الجامعات رقم 

  ، و اتساقا مع سیاسة الجامعة . لمعاون)للصف ا 141- 133العضاء هیئة التدریس) و ( مادة  79- 64مادة 
مهمات و مؤتمرات علمیة و ندوات أو حلقات  في إیفادهمو  إعارتهمهیئة التدریس و نقلهم و  أعضاء* الموضوع : ندب 

  دراسیة .
ا بقواعد تأسیا على معاییر محددة سلفا ، و التزامالترشیح یكون على مستوى مجلس القسم  :المتبع المحقق للعدالة  اإلجراء

 ) 94  – 80وقانون تنظیم الجامعات (اعضاء هیئة التدریس مادة  سنتها الكلیة في إطار سیاسة الجامعة

* الموضوع : ندب المدرسین المساعدین و المعیدین و نقلهم و إیفادهم في بعثات على منح أجنبیة و إعطائهم   
  اإلجازات الدراسیة . 

لترشیح یكون على مستوى مجلس القسم تأسیسا على معاییر محددة سلفا  ، و التزاما اإلجراء المتبع المحقق للعدالة : ا
  . ) 147- 142الجامعات (ندب الصف المعاون مادة  تنظیم قانون بقواعد سنتها الكلیة في إطار سیاسة الجامعة

  لهیئة المعاونة . * الموضوع : توزیع الدروس و المحاضرات و التمرینات العلمیة على أعضاء هیئة التدریس و ا
اإلجراء المتبع المحقق للعدالة : الترشیح یكون على مستوى مجلس القسم تأسیسا على التخصصات و الخبرات و تداول 

  المسئولیة ، و التزاما بقواعد سنتها الكلیة في إطار سیاسة الجامعة . 
   او تشكیل لجانه ات* الموضوع : توزیع إعمال االمتحان

  كسابقة  :لمحقق للعدالة اإلجراء المتبع ا
  * الموضوع : تعیین المشرفین على الرسائل و تشكیل لجان الحكم علیها و منح درجات الماجستیر و الدكتوراه . 

، و التزاما  الرئیسيعلى اقتراح المشرف  تأسیساالمتبع المحقق للعدالة : الترشیح یكون على مستوى مجلس القسم  اإلجراء
  الكلیة و الجامعة .سیاسات  إطار فيبقواعد سنها القسم 

  
  * الموضوع  : تسمیة ممثلي القسم في لجان الكلیة المنبثق من مجلس الكلیة و في عضویة مجلس الكلیة .

  اإلجراء المتبع المحقق للعدالة :  التسمیة تكون على مستوى مجلس القسم تأسیسا على الدور من األقدم لألحدث .
  تحان التاهیلي ولجان الفحص والمناقشة للرسائل العلمیة *الموضوع : تشكیل لجان االم

  كسابقة :اإلجراء المتبع المحقق للعدالة 
  
  
  
  
  
  



  التزام الكلیة بالمصداقیة في الوعود المقدمة استجابة للشكاوى  و المقترحات  4/2/2 
  ى  و المقترحات :نماذج لكفایة اإلجراءات التي اتبعتها الكلیة للوفاء بوعودها في االستجابة للشكاو  

الفرقة  –احدى طالب الكلیة العادة رصد وتجمیع درجات امتحان مادتي انتاج بساتین عام  وكیمیاء حیویة * الشكوى : من 
   الثانیة 

فحص الطلب المقدم من خالل لجنة مكونة من وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورئیس الوعد الذي تم الوفاء به  :  
  اذ المادة وعمل تقریر جماعي بفحص ورقة االجابة الكنترول واست

  .تطبیقها لتلقى الشكاوى واالستجابة لهاجارى تم اعداد الیات للشكاوى بالكلیة واعتمادها و  - 
  
  المؤسسة  فيالمختلفة  اإلطرافالمصالح بین  فيعدم التعارض  4/2/3

  مقدمة : 
ارض التعهدات یحدث عندما تتعارض التزامات الفرد " في هناك اختالف بین تعارض التعهدات و تعارض المصالح . تع

وقتا طویال و جهدا  همن ذقد یستنف الخارجيله . فالعمل  خارجيتجاه عمل  التزاماته، مع  مؤسسته  تجاهالوقت و الجهد " 
  . مؤسستهداخل ؤدى عمله بكفاءة من أ، ی یمنعهكبیرا ، مما 

 التزاماتهصراع بین مصالحة الخاصة و  فيأن الشخص  خارجيالحظ أما تعارض المصالح ، فیحدث عندما یظهر لم
و بین  إلفرادهاتعارض بین المصالح الخاصة  تواجهالمؤسسة  نا أوصحیح نزیه " ،  موضوعي" قرار  إلصدارالمهنیة 

  االهتمامات العامة للمؤسسة .
  

  للكلیة :  الكافيالوقت و الجهد  بإتاحةلتعارض التعهدات المتعلقة " بالتصدي(أ) نماذج اللتزام الكلیة 
  

  .  أدائهامع الواجبات الجامعیة و حسن  إدخالها* تراقب الكلیة عدم تعارض تراخیص مزاولة المهنة خارج الجامعة أو 
ولو كان ذلك  إذنانقطع عن عملة أكثر من شهر بدون  إذامستقیال  یاب عضو هیئة التدریس و تعتبرهتراقب الكلیة غ
أخرى  أجازةمرافقة الزوج أو اى  إجازةأو  علميتفرغ  إجازةمهمة علمیة أو  أو إعارةمن  فیه لهما رخص  عقب انتهاء مدة

.  
  

  قرارات موضوعیة صحیحة نزیهة " :  بإصدارلتعارض المصالح المتعلقة "  بالتصدي(ب) نماذج بالتزام الكلیة 
موضوع معین دون ترخیص  فياستشارة  إعطاءخبرة أو * تراقب الكلیة عدم قیام أعضاء هیئة التدریس بعمل من أعمال ال

  .مسبق من رئیس الجامعة 
 في* تراقب الكلیة عدم تعارض تراخیص مزاولة المهنة خارج الجامعة  أو داخلها مع القوانین و اللوائح المعمول بها 

  قانون تنظیم الجامعات فى هذا الشان ینص على المواد التالیة: مزاولة المهنة 



بشأن بعض االحكام الخاصة بشركات المساهمة  1954لسنة  26مع عدم االخالل باحكام القانون رقم  – 100مادة  - 
وشركات التوصیة باالسهم والشركات ذات المسئولیه المحدودة ، لرئیس الجامعة بناء على اقتراح عمید الكلیة بعد اخذ رأى 

ئة التدریس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة او داخلها مجلس القسم المختص ، ان یرخص بصفة استثنائیة العضاء هی
فى غیر اوقات العمل الرسمیة بشرط ان یكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمي وبشرط اال یتعارض هذا 

  الترخیص مع الواجبات الجامعیة وحسن ادائها وال مع القوانیین واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنه.
الیجوز العضاء هیئة التدریس القیام بعمل من اعمال الخبرة او اعطاء استشارة فى موضوع معین اال  – 101مادة  - 

  بترخیص من رئیس الجامعه بناء على  اقتراح عمید الكلیة .
ال یجوز العضاء هیئة التدریس ان یشتغلوا بالتجارة او ان یشتركوا فى ادارة عمل تجاري او مالي او  – 104مادة  - 

ولرئیس الجامعة ان یقرر منع عضو هیئة   عي او ان یجمعوا بین وظیفتهم واى عمل ال یتفق وكرامة هذه الوظیفةصنا
  .التدریس من مباشرة اى عمل یرى ان القیام به یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن ادائها

  .دعوى ضد الجامعة  فيالعمل  في* تراقب الكلیة عدم استخدام تراخیص مزاولة المهنة 
صلة مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة  بأحدهم تربطه* تراقب الكلیة عدم قیام عضو هیئة التدریس بالتدریس لطالب 

  الرابعة .
أو لجان الحكم على الرسالة أو لجان االمتحان   الدكتوراهعلى رسائل الماجستیر و  اإلشراف* تراقب الكلیة تكوین لجان 

 أياللجنة أو بین الطالب و  فيقرابة حتى الدرجة الرابعة بین أي عضوین  ورة أالتاهیلى بحیث ال توجد صلة مصاه
  اللجنة . فيعضو 

  
  
  

  مقدمة:
یختلف عن صنفین آخرین من صنوف اإللتزام محل إهتمامنا في سیاق المهنة هما: اإللتزام  Moralsاإللتزام بالخلق العام 

  .باألهداف المهنیة، واإللتزام باألخالقیات المهنیة
فهو اإللتزام بما یتعلمه عموم الناس في طفولتهم (مثل ال تغش، ال تسرق، ال تؤذي  Moralsفأما اإللتزام بالخلق العام 

اآلخرین). وأما اإللتزام باألهداف المهنیة فهو اإللتزام بما تتطلبه مهنة أو وظیفة أو مؤسسة معینة إلحراز أهداف ذات قیمة 
فهو اإللتزام بما تتطلبه  Ethicsاء كانت سلع أو خدمات. وأما اإللتزام باألخالقیات المهنیة عالیة یتطلع إلیها المجتمع سو 

مهنة أو وظیفة أو مؤسسة معینة من سلوك لتحقیق أهدافها. وحین تنتج مهنة أو وظیفة أو مؤسسة معینة خدمة أو سلعة 
  ب علیها أذى بالبشر.موضع تساؤل نفعي أو أخالقي فإن هذا یعد خیانة للثقة العامة قد یترت

العاملین) الى السلوك المناسب - الطالب  - وضع هذا المیثاق لیكون مرشدا لتوجیه جمیع اعضاء الكلیة (هیئة التدریس 
والمثل العلیا والمبادئ العامة التى تضع ضوابط  عاییر حسن السلوك االكادیميویحدد المیثاق م تجاه الكلیة و الجامعة.

  مجتمع الكلیة. قیه التي یجب أن تسوداالخال مناقشة القضایا
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ومن أجل وضع معاییر وضوابط هذا المیثاق یجب التمییز بین السلوك القانونى من جانب والسلوك االخالقي من جانب 
آخر آخذین في االعتبار اننا على علم مسبق أن هناك العدید من المساحات متداخلة بینها یجب وضعها في االعتبار عند 

  قشة أى موضوع یخص مجتمع الكلیة.تداول ومنا
وقد حدد هذا المیثاق مجموعة من المعاییر لتحقیق سلوك أكادیمى جید روعى فیها امكانیة قیاس مؤشراتها على أرض 

  الواقع بشفافیة ومكاشفة تامة.
طن وخارجه وتم خرجت هذه المعاییر بعد االطالع ودراسة العدید من مواثیق المؤسسات التعلیمیة الجامعیة في داخل الو 

تجمیع البیانات والمعلومات المتاحة وتم تحلیلها والخروج بمجموعة المعاییر التى تتوائم وتنسجم مع أنشطة الكلیة المختلفة 
  والتي یمكن قیاسها

  جامعة قناة السویس –دلیل اإللتزامات المهنیة لعضو هیئة التدریس بكلیة الزراعة أ وال : 
  (تبعا للمعاییر االكادیمیة )  م باألهداف المهنیةالجزء األول: دلیل اإللتزا

  معاییر التقویم  اإللتزام*
  یجب أن یصبح المتلقي قادرًا على أن:  : یجب على العضو أن یتیح للملتقي إكتساب

یحیط باألطر العلمیة والفنیة لما یتلقاه، ویلم بأطره  1- 1  المعرفة والفهم - 1
ویتعرف على أطره القانونیة واإلجتماعیة واألخالقیة، 

العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة، ویفهم منشأ هذه األطر 
  وأهدافها.

یدرك نطاقًا واسعًا من الموضوعات التي یتلقاها،  2- 1
مع اإللمام بقوانینها ونظریاتها ومبادئها، ویتفهم حقائقها 
ومعلوماتها وتفسیراتها وتطبیقاتها، ویطبق هذه المعرفة 

  اسع من المواقف الواقعیة.بشكل مبتكر على نطاق و 
یبرهن على إدراكه لنطاق واسع من موضوعات  3- 1

الساعة محل اإلهتمام الواسع من جانب المجتمع 
والعلم، ویلم بحدودها الحالیة ونظریاتها ومفاهیمها 
ومبادئها ومعارفها التطبیقیة وثغراتها الحالیة في المعرفة 

ة والبدیلة لحقائقها ولمعلوماتها، والتفسیرات المنافس
  .لبیاناتها

  
یعرف ویفهم مبادئ وأسس تخطیط وتنمیة  4- 1  

البحوث واألعمال، وتقییم نتائجها، ویستخرج منها 
خالصة سلیمة، وتفسیر ما یتجه إلیه اآلخرون من 



معلومات جدیدة فیها، ویتعامل مع مشاكلها عن طریق 
علومات الوصفیة والكمیة جمع وتحلیل وتقییم الم

  .المناسبة
  یلم بمعرفة تتجاوز ما تعلمه من أسس ومبادئ. 1- 2  المهارات الذهنیة - 2

یبرهن على فهمه العمیق لنطاقات أكثر تخصصًا  2- 2
  مما تعلمه من أسس ومبادئ.

یبرهن على قدرته على تعریف ووضع وتقویم  3- 2
  حلول ممكنة لمشاكل إعتیادیة وغیر إعتیادیة.

نتقال من یبرهن على قدرته على التحلیل (اإل 4- 2
المعلومات إلى عناصرها وجزئیاتها) والتركیب (اإلنتقال 
من المالحظات والجزئیات إلى النظریات واإلتجاهات 
والتعمیمات) وتلخیص وتقویم المعلومات على نحو 

  ناقد.
یظهر مقدرة عالیة على أن یأتي بأدلة من مدى  5- 2

  واسع من المصادر لدعم نتائج ونظریات فرضیة.
على قدرته على أن یستفید من منظورات  یبرهن 6- 2

من أكثر من مجال ومما بین المجاالت للوصول إلى 
  تقویمات حاسمة.

یبرهن على مقدرة عالیة على تقویم (المراجع  7- 2
  السابقة) األكادیمیة والمصادر األخرى للمعلومات.

  
) ل 1- 3  المهارات العلمیة - 3 حل یقترح ویخطط وینفذ ویقدم دراسة (أو بحثًا

  مشاكل ذات أهمیة.
یربط البحث الذي یقوم به من أعمال علمیة  2- 3

سابقة ویكون على درایة بالتطورات الحدیثة في 
البحوث، ویشیر إلى المراجع بشكل مالئم، ویتبین 

  الموقف عندما تكون المعاملة ناقصة.
یستخدم بشكل متمكن وآمن المعدات المعملیة  3- 3

  والحقلیة.
المالئمة لمعالجة  لتقنیاتا یختار ویستخدم 4- 3



  المشاكل بطریقة مسئولة وآمنة وبشكل فاعل.
یبرهن على مقدرته على الوصف الواضح والكافي  5- 3

  تمكنه من التسجیل الدقیق في الحقل والمعمل.
  .فسر النتائج العملیة ی 6- 3
بشكل یبرهن على مقدرته على عرض نتائجه  7- 3

  .فاعل
واإلقتصادیة ویستخدمها یحلل المعلومات المالیة  8- 3

  في إتخاذ القرار بحاسة متمیزة.
م اإلجراء یتعامل مع أخذ العینات بإستخدا 1- 4  مهارات التعامل مع األرقام - 4

  .المناسب 
یتبین المجموعات الناقصة من البیانات ویقترح  2- 4

  الحلول اإلحصائیة والعملیة المناسبة.
4 -3 .   یتفهم المخاطر ویقدر حجمها رقمیًا
یختار التقنیات المناسبة لمعالجة وتفسیر البیانات  4- 4

  بشكل فاعل.
یبرهن على قدرته على حل مشاكل رقمیة معقدة  5- 4

  بإستخدام تقنیات مناسبة.
  

سترجاع یستخدم اإلنترنت لإلتصاالت  1- 5  تقنیات المعلوماتیة.المهارات التعامل مع  - 5 وإ
  .بكفاءةالمعلومات 

مالئمة للحاسوب  برامج زمیستخدم تقنیات أو ح 2- 5
  بثقة وحنكة.

یبرهن على قدرته على البحث عن والتعرف على  1- 6  مهارات اإلتصال. - 6
ستخدام مدى واسع من الم صادر المعلوماتیة بشكل وإ

  فعال.
یتواصل بشكل فاعل وبإلتزام مع نوعیات متباینة  2- 6

.   من النظراء كتابة أو بالرسوم البیانیة أو تخاطبًا
  اهم بشكل بناء في مناقشات جماعیة.یس 3- 6
وجهات  بمناقشة ینصت بإنتباه ویقوم بإهتمام 4- 6

  نظر اآلخرین.



یعرف كیف ینتظم بشكل فعال في فریق عمل  1- 7  مهارات التعامل مع اآلخرین. - 7
  علمي أو إجتماعي یتصف بالفاعلیة.

أهدافًا ومسئولیات فردیة وجماعیة في فریق  یحقق 2- 7
  عمل.

ن ویحترم وجهات نظر اآلخرین ویقوم أدائهم یتبی - 7
   3كأفراد وكأعضاء في فریق ویتعلم من ذلك المستقبل.

یتعامل بذكاء مع اآلخرین على إختالف أنماط  4- 7
  تعلمهم وسمات شخصیاتهم.

  ةیدیر وقته المتاح للتعلم بفاعلی 5- 7
   

ت یعرف ویستخدم مدى واسع من أسالیب وأدوا 1- 8  مهارات التقویم. - 8
  التقویم.

یجید تحدید مواطن القوة والضعف في العمل  2- 8
  بإستخدام أسالیب وأدوات التقویم.

  یجید بناء أسالیب وأدوات التقویم تتناسب والعمل. 3- 8
یعرف كیف یستخدم نتائج التقویم المستمر في  4- 8

  الحصول على (التغذیة المرتدة).
  یعرف كیف یستخدم التقویم الذاتي. 5- 8
ن على مقدرته على إستخدام نتائج التقویم یبره 6- 8

  في إختیار أسالیب وأدوات لتحسین األداء.
مهارات النشاط اإلجتماعي والفني واإلداري  - 9

  والتربوي.
یبرهن على مقدرته على المساهمة في األنشطة  1- 9

  اإلجتماعیة والفنیة واإلداریة والتربویة.
  فة.ینخرط بسهولة ویسر في "األسر" المختل 2- 9
  یمتلك مهارات الریادة الطالبیة. 3- 9
یستجیب بفاعلیة لجهود اإلرشاد األكادیمي  4- 9

  واإلجتماعي واإلداري والتربوي.
یعرف ویفهم ویحدد ویستخدم طرق التعلیم  1- 10  مهارات التعلم. - 10

  والتعلم المناسبة تبعًا للموقف التعلیمي.
قف یوظف مصادر التعلم المختلفة تبعًا للمو  2- 10

  التعلیمي.



إهتماماته في التعلم بجمیع الوسائل  تزید 3- 10
  الممكنة.

یستطیع أن یسهم في تصمیم البرامج والمقررات  4- 10
والوحدات الدراسیة، ووضع خطط التحسین المستمر 
قتراح اإلجراءات واألسالیب واألدوات إلجراء  بها، وإ
التقویم وإلجراء التحسین في ضوء نتائجه المختلفة، 

  طبیق مفاهیم الجودة في كل ذلك.وت
یعلم بوجود ویوضح ویقوم األمور المعنویة  1- 11  مهارات إدارة الذات والتطور المهني. - 11

  واألخالقیة المتصلة بالموضوع.
یفهم ویستطیع تطبیق قواعد مهنیة للسلوك بثقة  2- 11

  وموضوعیة.
  یتحمل كامل المسئولیة عن أعماله. 3- 11
و أهداف طموحة للنمو یحدد ویسعى نح 4- 11

الشخصي ونمو المسیرة الوظیفیة أو النمو األكادیمي 
  له.
یحدد ویسعى نحو أهداف طموحة للنمو  5- 11

الشخصي ونمو المسیرة الوظیفیة أو النمو األكادیمي 
  له.
ینمي لمستوى رفیع المهارات الضروریة للتعلم  6- 11

دار  ة الذاتي طوال العمر (مثل الدراسة المستقبلیة وإ
  الوقت والمهارات التنظیمیة).

یحلل نقاط القوة والضعف الشخصیة ویأخذها  7- 11
  في الحسبان.

  
  اني: دلیل اإللتزام باألخالقیات المهنیةالجزء الث

  أوال : دلیل االلتزام باخالقیات مهنة التدریس الجامعي العضاء هیئة التدریس
  

  معاییر التقویم  اإللتزام*
  یجب أن یكون قادرًا على:  ى تحمل مسئولیة:یجب أن یكون قادرًا عل

یبرهن على إدراكه أن األمانة العلمیة تبنى على  1- 1- 2  األمانة العلمیة 1- 2



بما فیهم  –وهو أن كل الناس  Moralأساس خلقي عام 
ال إنعدمت الثقة الضروریة  –العالم  یجب أن یكونوا صادقین وإ

  للعمل العلمي.
مین مقصده هو أن یخدع یدرك أن الفعل غیر األ 2- 1- 2

  متلق.
یتبین ویتجنب ویناهض أعمال "التلفیق" عندما  3- 1- 2

یصمم باحث تجربة بالكیفیة التي یحصل منها على نتیجة 
إیجابیة یصبو إلیها ((نتیجة جیدة من وجهة نظره!!)) وعندما 
یتجنب القیام بتجربة یعلم بإحتمال أن تسفر عن نتیجة سلبیة 

  یجة ردیئة من وجهة نظره!!)).ال یصبو إلیها ((نت
یتبین ویتجنب ویناهض "التقلیم" عندما یقوم باحث  4- 1- 2

بحذف أو تجاهل ما یحصل علیه من نتائج سلبیة ((نتائج 
  ردیئة من وجهة نظره!!)).

یتبین ویتجنب ویناهض أعمال "المراوغة" عندما  5- 1- 2
یسئ باحث إستخدام اإلحصاء والطرق البیانیة في عرض 

  ئج وفي تشكیلها حتى تبدو أفضل من الحقیقة.النتا
یتبین ویتجنب ویناهض أعمال "القرصنة" عندما  6- 1- 2

  یعرض باحث بالكذب أفكار وصیاغات آخر وكأنها له.
واألخالقیات الخاصة  Moralsیلتزم باألخالق العامة  2-2-1 إطاعة القوانین وما فى حكمها 2-2

ن ( وما فى حكمها ) التى تفرضها القوانی Ethicsبالمهنة 
المختصة بنطاق عمله (مثل قانون البیئة وقانون تنظیم 

  الجامعات) .
یتعامل مع مدى واسع من الموضوعات المتصلة  2-2-2

بالمشروعیة بقدر عال من الحذر والحیطة ( مثل استخدام 
مواد خطرة ، االستفادة من البشر والحیوان إلجراء التجارب 

مطبوعات ، االستفادة من البشر علیها ، االستفادة من ال
والحیوان إلجراء التجارب علیها ، االستفادة من المطبوعات ، 

  االستفادة من براءات االختراع) .
التى  Systemیتعامل بمصداقیة والتزام مع المنظومة  3-2-2

تضعها مؤسسته ، والمؤسسات االخرى ذات الصلة بعمله 



من استراتیجیات  وأبحاثه ، ویحترم ماتضعه هذه المؤسسات
Strategies  وخطط ،Plans  وأهداف ،Objectives 
،  Procedures، وخطوات تنفیذ  Policiesوسیاسات 

 . Rulesوقواعد 

كل ماهو من شأنه أن یقید  یتبین ویتجنب ویناهض 2-3-1 الحریة العلمیة 3-2
حریته فى أن یقوم بالبحث فى أى مشكلة أو فرض ، ویدرك 

میة فى تتبع األفكار الجدیدة وانتقاد وتحدى قیمة حریته العل
  األفكار والفروض القدیمة .

یتفهم ویتعامل إیجابیا مع فكرة قیود الفعل التى تمنع  2-3-2
  الباحث من القیام ببحث یؤذى الناس أو ینتهك حقوقهم.

یتفهم ویتعامل إیجابیا مع فكرة قیود التمویل بحیث  3-3-2
علمیة وینظر إلى التمویل على التشكل عقبة تحد من حریته ال

  أنه امتیاز ولیس حقا .
لها ما  ویتفهم ویتقبل الظروف التى قیود النشریدرك  4-3-2

  یبررها أحیانا ( تعارض التعهدات وتعارض المصالح ) .
یختار ویطبق مدى  واسع من طرق مالئمة لتجنب  5-3-2

قوقه قیود الفكر والمناقشة التى یمكن أن تكبح العلم وتنتهك ح
 وحریته األساسیة .

یتشارك مع زمالئه فى المصادر والمعطیات والمناهج  2-4-1 االنفتاحیة العلمیة 4-2
  واألفكار والتقنیات واألدوات والنتائج .

  یجرى أبحاثا تأسیسا على أبحاث سابقة لنظرائه . 2-4-2
یتیح لنظرائه مراجعة عمله ، ویكون متفتح للنقد  3-4-2

  ة .واألفكار الجدید
یعى ویتجنب ویناهض السریة ویعتبرها استثناء (فى  4-4-2

الشركات الخاصة واألعمال العسكریة) ولیست قاعدة فى 
البحث ، لكونها تقید تطور المعرفة ، وتعطل عمل العلماء ، 

 وتقوض ثقة الجمهور فى العلم .

لى یلتزم بتعلیم علماء المستقبل ، والذین یسعون إ 2-5-1 تعلیم الغیر 5-2
تدریس العلم (خاصة فى مرحلة التعلیم قبل الجامعى) ، من 
خالل تشجیعهم على المشاركة فى المحاضرات العامة 



  والدورات والبرامج التدریبیة والندوات والمؤتمرات.
یلتزم بدعم وتعزیز تعلیم جمهور العامة من خالل  2-5-2

الكتب الشعبیة ، والمقاالت التى تنشر فى الصحف والمجالت 
، والحضور فى برامج الرادیو والتلفزیون ....الخ ، 

  والمحاضرات التى یلقیها فى نوادى المجتمع المدنى .
لم یعانى عندما تحیط به حوائط ایدرك ویتفهم أن الع 3-5-2

من الجهل بأمره من جمهور العامة ، فیراسل الصحف 
ما خفى من األمور العلمیة ،  تكشف وتوضحبتعلیقات 

 ریها من أخطاء أو تشویش .ویصحح ما یعت

یبرهن على إدراكه أن الموارد اإلقتصادیة والتكنولوجیة  2-6-1 المحافظة على الموارد ( الفعالیة ) 6-2
للعلماء محدودة ، وأن تبدیدها موضع تساؤل أخالقى ، وأن 

من فیحافظ علیها  استخدامها بحكمة ضرورة إلنجاز األهداف
  اف المخصصه لها.التلف او النفاذ فى غیر االهد

یتبین ویتجنب ویناهض صور تبدید الموراد الذهنیة  2-6-2 
للعلماء ، خاصة ماهو یتماس مع عدم األمانة (مثل االنسیاق 
وراء االدعاءات بأن نظام الترقیات أو الجوائز ینظر إلى كم 
األعمال المنشورة أكثر من كیفها ، فیكتب مثال فى ثالثة أو 

یمكن كتابته فى ورقة واحدة ، أو یقوم  أربعة ورقات بحثیة ما
مثال بتغییرات ثانویة فى الكتابة أو العرض حتى یمكنه أن 

 یستخدم نفس النتائج فى كتابة أكثر من ورقة علمیة) .

یتبین یتجنب ویناهض أعمال االنتحال وهو مایحدث  2-7-1 لالخرین مسئولیة إعطاء التقدیر 7-2
یستحق ،  لمنیر عندما یقصر شخص فى إعطاء التقد
  ویعرض بالكذب أفكار اخرى وكأنها له .

یتبین یتجنب ویناهض أعمال المجاملة لشخص لم  2-7-2
یقم بإسهام ذى قیمة فى البحث لمكافأته أو لمساعدته أو 

  إلضافة شىء من الوجاهة على البحث .
یدرك أن التقدیر عندما یأتى لمن یستحق تزید دوافع  3-7-2

بحث العلمى وتزكى التعاون والثقة والمسئولیة العلماء إلجراء ال
، وأن التقدیر بمختلف صوره (االعتراف بالفضل والتكریم 
والجوائز ..... الخ) یدفع بطریقة غیر مباشرة التقدم فى 



حراز أهداف العلم العملیة من خال ل المنافسة المعرفة وإ
 .العادلة لنیل التقدیر

رهن على إدراكه أن العدالة تبنى على أساس خلقى یب 2-8-1 عدم التمییز(العدالة) 8-2
یجب  –بما فیهم العلماء  –وهو أن كل الناس  Moralsعام 

  أال ننكر علیهم تكافؤ الفرص .
شأنها شأن مسئولیة  –یدرك أن هذه المسئولیة  2-8-2

تفتح أبواب المجتمع العلمى أمام أناس جدد  –االنفتاحیة 
تشجع على إنتاج تنوع فى وأفكار وفروض ومناهج جدیدة ، و 

  االراء مطلوب من أجل تقدم المعرفة .
یدرك أن هذه المسئولیة تعنى أن المجموعات تحت  3-8-2

التمثیل (مثل النساء واألقلیات) والمختبرات الصغیرة 
والمشروعات محدودة الحجم واألماكن األقل هیبة ، والباحثین 

رص األصغر عمرا من حقها أن تحظى بجزء عادل من ف
  التمویل وتخصیص الموارد والتوظیف والمكافآت .

یتبین ویتجنب ویناهض أعمال المحاباة بناء على  4-8-2
أو  او الدیانات والمعتقدات القرابة أو العرق أو الجنس

األصول القومیة أو العمر أو خصائص ممیزة أخرى التتصل 
 بالكفاءة العلمیة بشكل مباشر .

یجرى بحوثا ویقدم أفكار ویسهم فى أنشطة وبرامج  2-9-1 ماعیةتیة االجلالمسئو  9-2
ذات قیمة اجتماعیة عندما یتیقن أن تتحقق منها منافع 

  للمجتمع بآلیات تحترم أعرافه .
یساعد فى إنتاج سلع وخدمات ذات قیمة إجتماعیة  2-9-2

  تجلل الثقة الشعبیة بالعلم .
ویقدم یشارك فى مناقشات واستفسارات جمهور العامة  3-9-2

  بینة إذا طلبت منه .
یتجنب ویناهض الشروع فى بحث ینتاب الناس قلقا  4-9-2

  من عواقبه .
یستوثق من أن تكون نتائجه مراجعة بواسطة علماء  5-9-2

  آخرین (تحكیم النظراء) قبل ظهورها على المأل .
یدرك أن واجب المسئولیة االجتماعیة ینبغى أن ینفذ  6-9-2



  لمعلومات مبتسرة قبل تنضج .بحذر ، فأال یظهر ا
یدرك بأنه مسئول عن عواقب أبحاثه ویبلغ الجمهور  7-9-2

ن كان غیر مسئول عن النتائج غیر  نه وإ بهذه العواقب ، وإ
 المتوقعة فهو مسئول عن النتائج المتوقعة .

الثقة أن التعاون و  -على المستوى المایكرو –یدرك  2-10-1 تبادل االحترام واحترام الذات 10-2
ینهاران عندما یفقد العلماء احترامهم بعضهم لبعض ، 

  واحترامهم لذاتهم .
أن  –على المستوى المایكرو  –یبرهن على إدراكه  2-10-2

البناء االجتماعى یتفكك ، واألهداف العلمیة للمؤسسة تتباطأ 
  من دون االحترام المتبادل ، واحترام الذات .

ین سواء بدنیا أو نفسیا یتفهم مخاطر إیذاء اآلخر  3-10-2
 ویقدر حجمها .

  
  :في وتتمثل أخالقیة مبادئ عده على المیثاق كما ینطوي

  الحریة األكادیمیة :  
نحن ملتزمون بالحریة األكادیمیة، ونسعى الى تعزیز االنشطه التي تتیح الفرصة للمجتمع فى متابعة االهداف األكادیمیة 

المنح الدراسیة بجانب الخدمة المجتمعیة. والحریة األكادیمیة تدعونا الى حمایة هذه فى البحث العلمى والتدریس والتعلیم و 
  االنشطه حتى ال یتدخل بها أحد.

أن تثرى   وتعنى الحریة األكادیمیة: حق الكلیة في االفصاح بشفافیة ومكاشفة تامة عن عملیة التدریس واالیفاد من أجل 
وتعنى  خل مجتمع الكلیة والمشاركة بالمناقشات العامة بدون ادنى رقابة من أحد.بالمشاركة واثارة حریة النقد الذاتى بدا

احترام حقوق اآلخرین في التعبیر عن آرائهم بشفافیة ، واإلنصاف في   الحریة األكادیمیة كذلك المسؤولیة األكادیمیة من
ي طیاتها التكلیفات االكادیمیة في استخدام شرح وجهات النظر المختلفة وتشجیع التفكیرالنقدي. وتحمل الحریة األكادیمیة ف

  الحریة بطریقة متناغمة بمسئولیة وأمانة البحث ونشر المعرفة والحقیقة.
  الزمالــــة :

الزمالة هي اإلدارة الجماعیة لكل أعضاء مجتمع الكلیة ومن اجل اإلحالة إلى متخذي القرار لإلدارة الجماعیة فنحن 
ظیمیة من خالل تمثیل المجالس األكادیمیة الجامعیة المختلفة مثل مجالس مطالبون لتفعیل قراراتنا التن

المختلفة ومجلس الكلیة واللجان المنبثقة منه ومجلس الجامعة .وأیضا من خالل تمثیل الكلیة و هیئة   العلمیة  األقسام
الجماعیة سوف تغرس المناقشة  التدریس واتحاد الطالب في منظومة اإلدارة الجماعیة للمؤسسة التعلیمیة . وهذه اإلدارة

دارة ثقافة التعلیم والتعلم. ویجب أن نتعاون جمیعا عندما  الحیاتیة الحرة والتساؤالت الهادفة وتعمل على تحدید نقاط النقد وإ



نجد أن اإلدارة الجماعیة ذات فائدة. وتعمل على تماسك عناصرها وتقییم ومحاسبة أعمالنا سواء كانت أكادیمیة أو غیر 
  ادیمیة. و یتوقف مدى تحسین ممارستنا حتى درجة المثالیة على قدرتنا على تدعیم روح الزمالة فیما بیننا.أك
ـــة :      المساءلـ

هي عملیة المراجعة والتقییم المنتظم ألداء جمیع أعضاء مجتمع الكلیة. و یعنى ذلك أن اإلدارة و المجالس المختلفة 
طلب أن یتم وضع المیزانیات واتخاذ القرارات اإلداریة بشفافیة في إطار تشاوري تخضع لمساءلة مجتمع الكلیة. وهذا یت

ینطبق علیهم إجراءات المساءلة عن   هادف وأمین. و یخضع للمسائلة هیئة التدریس والموظفین والطالب وغیرهم الذین 
  معیة المعلنة والموثقة.أداء واجباتهم ومسؤولیاتهم على النحو المحدد تجاه بعضهم البعض طبقا لألجندة الجا

  العدالـــة :  
نحن ملتزمون بالعدالة ویفترض هذا االلتزام أشكال عدیدة بالنسبة الهتمامات الكلیة. ومبدأ العدالة الطبیعیة یدعو في المقام 

ي األول احترام األشخاص والمعاملة العادلة والمنصفة. ونحن بالتزامنا بالعدالة نصر على إجراءات عادلة للفصل ف
والحق في توجیه اإلنذار   المنازعات أو التفاوض على اتفاقیات. وتشمل هذه االلتزامات اتخاذ اإلجراءات الواجبة األداء

تاحة الوقت الكافي للرد ، والحق  والحق في عرض رؤى اآلخر. والحق في أن یرى   المناسب ویسمع أدلة موجهة ضده وإ
  في الشكاوى والمنازعات في الوقت المناسب. كام في أن یحصل المدعین والدفوع على أسباب األح

  استخدام اسم الكلیة :  
یتحتم على عضو هیئة التدریس الحصول على أذن مسبق من ادارة الكلیة في حالة استخدامة اسم الكلیة ألغراض خارج 

ال یسئ هذا العضو السم نطاق القواعد والمهام المكلف بها العضو داخل الكلیة والتى تعود علیة بمنافع شخصیة. بشرط ا
  الكلیة بأي صورة من الصور ودون أي مسئولیة من قبل الكلیة تجاه هذا االستخدام السمها من قبل العضو.

ویجب علي عضو هیئة التدریس الحصول على تصریح بمزاولة المهنة لتقدیم خدمات مهنیة للمجتمع الخارجى المحیط 
  تدریس بالكلیة فیما یقدمة من خدمات واستشارات نحو بیئته المحیطة .بالكلیة وهذا ال یقلل من شأن عضو هیئة ال

   استخدام موارد الكلیة :  
یلتزم أعضاء مجتمع الكلیة بعدم استخدام موارد الكلیة المختلفة سواء كانت عینیة أو مادیة في غیر األغراض المخصصة 

أو تسلیمها بدون وجه حق ألخرین مقابل منافع ما لها وذلك على نحو یمكنا من استخدام هذه الموارد ألغراض شخصیة 
وهو من شأنه اختراق للقانون واهدار  لفئات قلیلة مستفیدة من ذلك ومحققین بذلك منافع غیر عادلة ال تقوم علي الشفافیة

  للمال العام.
    

  النزاعات الناشئة عن الحقوق المالیة :
تى ینتجها مثل المقاالت والكتب وبراءات االختراع بصفتة عضو هیئة یجوز لعضو هیئة التدریس ابرام عقد لبیع األعمال ال

  التدریس وبدون تضارب للمصالح تجاة زمالءة والكلیة.مع االلتزام باللوائح والقوانین المنظمة لذلك .
ین وفي حالة قیام عضو هیئة التدریس بانشاء شركات أو مشاریع بحثیة لتقدیم خدمات استشاریة بموجب عقد مع االخر 

لتسویق السلع والخدمات وهذة االرتباطات یجب اال تعوق عضو هیئة التدریس في مجال البحث واالنشطة المهنیة تجاة 



كلیتة . وفي حالة اشراك طلبة الكلیة بالعمل في هذة الشركات أو المشاریع البحثیة نظیر مقابل مادى فیجب اال تؤثر 
  ى اال یتعارض ذلك مع جداولهم الدراسیة المعلنة.أنشطتهم هذة على تقییمهم االكادیمى كطالب عل

ـــح :     تعارض المصال
هناك تزاید مستمر في العالقة ما بین الكلیة ممثلة في أعضاء هیئة التدریس والقطاع الخاص والهیئات الحكومیة المرتبطة 

مل والبحث في المجاالت التى تخدم بانشطة الكلیة وذلك لتحقیق تبادل المنفعة فیما بینهما وعلى أغضاء هیئة التدریس الع
المجتمع ولذلك نحن بحاجة الى ایجاد سبل لتحقیق التوازن بین مسئولیة االستقالل الشخصى والخصوصیة والنزاهة المهنیة 
والمساءلة. حیث تقوم بعض المؤسسات بدعم بعض المشروعات البحثیة التطبیقیة هذه مقابل االستفادة من مخرجات 

االت المختلفة مع قیام هذة الجهات بتوفیر فرص التدریب الخارجى لطالب الكلیة ویجب على الطرفین األبحاث في المج
  تشجیع هذه العالقة والترحیب بها.

وقد ینشأ عن ذلك تضارب في المصالح بین الطرفین ولذلك یجب وضع خطوط فاصلة لهذه العالقة لضمان استمراریتها 
ة التدریس الحاصل على تمویل مادى لهذه المشاریع البحثیة أن یقدم تقریر سنوى وتحقیقا للشفافیة.ویجب على عضو هیئ

تفصیلى للكلیة عن بنود انفاق هذا التمویل.وتضارب المصالح في الحاالت التى تحكم االجراءات الخاصة باالفراد والتى 
جة الى ایجاد سبل لتحقیق التوازن من المحتمل أن تتأثر بأسباب متعددة ومصالح تنافسیة في مثل هذة الحاالت نحن بحا

  بین مسئولیة االستقالل الشخصى والخصوصیة والنزاهة المهنیة والمساءلة.
  النزاهــــة :

نحن ملتزمون بالنزاهة. وهذا یعني انه ینبغي لنا ممارسة وتصرف واضح تجاه مجتمع الكلیة، وان نكون ملتزمین ومسؤلین 
  ي مختلف المواقف واألدوار وعلى ان نسترشد بضمائرنا داخل وخارج مجتمع الكلیة .عن المهام الرئیسیة التي نرتبط بها ف

  النزاهة االكادیمیة
تدعم الكلیة العمل االكادیمي الذي یشمل التعلیم والتعلم والمنح الدراسیة ، فضال عن االنشطه التطبیقیة الجماعیة و · 

وقع مساهمة أعضاء هیئة التدریس بالتعاون مع زمالئهم وادارة الخدمات المهنیة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة. و یت
   الوقت الذي سیخصص لكل نوع من انواع العمل االكادیمي.  الكلیة في تحدید 

یحكم على التعلیم الجید بكمیة ونوعیة التعلم التي یوفرها المشاركون في االنشطه الجامعیه. والمتوقع من هیئة التدریس   ·
  وقدرة الطالب على التعلم.  ا طاقاتهم لتطویر التنافسیة والفعالیةوالطالب ان یكرسو 

والتى تشمل بوجه عام إعداد وتنظیم  في االضطالع بمسئولیة التدریس   یتوقع من هیئة التدریس ان یحكموا ضمائرهم   ·
م ساعات مكتبیة وعرض المواد المستخدمة في محتویات المقرر فى فصول دراسیة منتظمة الوقت وأن یتیحوا من أوقاته

لمقابلة طالبهم خارج ساعات التدریس للمقررات كما یجب ان یضطلعوا بدورهم فى تطویر واعداد المقررات الدراسیة 
باستخدام التقنیات الحدیثة، وتوجیه وتقییم مدى تقدم الطالب في المقررات و البحوث النظریة والعملیة مع ضرورة االنتهاء 

عمال الفصلیة فى وقت مناسب والتى یتم تكلیفهم بها واعالنها للطالب واتاحة الفرصة لهم االمتحانات واال من تصحیح 
لالطالع على أوراق اجابتهم بعد تصحیحها.ویجب على عضو هیئة التدریس أن یتیح الفرصة لطالبه في إبداء أرائهم 

  ومساهماتهم في تحسین جودة المقررات وطرق التدریس. 



في جمیع االعمال واألنشطة التى یكلفوا بها و أیضا أثناء ممارستهم لحقوقهم ،  طالب ضمائرهم من المتوقع ان یحكم ال· 
  بما یحقق جودة العملیة التعلیمیة بأنشطتها المختلفة ویؤدى الى تأهیلهم للمنافسة في سوق العمل.

منع أى اضطرا بات دون یقع على الكلیة واجب توفیر ظروف آمنة لعمل أعضائها. ویجب ان یتخذ خطوات فعالة ل· 
ى مكان العمل. وباإلضافة الى ذلك ، فأعضاء هیئة التدریس مسئولون مع ادارة الكلیة مسئولیة مشتركة لتعزیز سبب ف

ظروف آمنة لعملهم في الفصول الدراسیة والمختبرات ، والورش والمنشأت الریاضیة وأى أماكن اخرى. و یجب تطبیق 
ملوثة للبیئة . كما یجب العمل على زیادة الوعى ونشر الثقافة شروط االمان المعملى عند التعامل مع المواد الخطره أو ال

  البیئیة في هذا الصدد. 
  نزاهه البحث العلمى :  

واالداریین مباشرة في االنشطه التى تهدف الى تدعیم وتطویر البحوث  یشترك أعضاء هیئة التدریس والباحثین           
  یجب تناولها هي : العلمیة والمنح الدراسیة .ومن أهم العناصر التى

التألیف والبحوث العلمیة والمنح الدراسیة حیث یجب ضرورة االلتزام باللوائح والقوانین المنظمة لذلك بناءا على ما ورد في 
وضرورة أن یكون عضو هیئة التدریس قدوة وأن یتحلى باألمانة العلمیة  2002لسنة  82رقم  قانون حمایة الملكیة الفكریة

ت الخاطئة مثل : التدلیس أو التزویر أو انتحال صفة الغیر وضرورة االلتزام بتوثیق البیانات المتحصل وتجنب الممارسا
  علیها من مصادرها المختلفة حمایة للباحثین والمؤلفین.

  نزاهة القیادة االداریة :  
نشىء و تحافظ على مناخ الثقة یقع على عاتق االدارة العلیا للكلیة مسؤولیة تبني القیم الجامعیة كما یتعین علیها ان ت

  واالحترام المتبادل. ومن ثم یقع على عاتق مجلس الكلیة ضمان وجود آلیات للمساءلة.
و تتولى االدارة العلیا مسؤولیات اداریة واسعة. ومن المتوقع انشاء منظومة متكاملة واضحة وشفافة وتكون متاحة لجمیع 

  الكلیة بطبیعه القضایا التى تؤثر على اداء وجودة العمل. أعضاء مجتمع الكلیة . وینبغي ان یلم مجتمع
  لسریة والمحافظة علیها :ا  

ویقصد بها أن التعامل مع المعلومات التى تصنف على أنها سریة یجب ان تعامل على هذا النحو من جانب مجتمع 
التعتیم علیها. والتحكیم فى موضوع ما  أو  الكلیة.والسریة ال ینبغي ان تحول دون استخدام المعلومات الواردة في الشكاوى 

یجب أن تفتح له سریة المعلومات عندما ینتقل من سیاق الى آخر. ویجب تطبیق مبدأ السریة بكل دقة عند الحكم في 
بعض القضایا وذلك لحمایة هویة االشخاص وعدم الخوض في أعراضهم والتشهیر بهم وذلك ضمانا لنزاهة وحیادیة 

  التحقیقات.
  القیادات االكادیمیة االداریة :مكاشفة 

هناك قرارات وتعلیمات تنبثق من ادارة الكلیة االكایمیة واالداریة یجب العمل على ضرورة مكاشفة مجتمع الكلیة بها 
وضرورة عدم اخفاء بعض الوقائع الجوهریة والمعلومات والبیانات التى تخص أنشطة الكلیة المختلفة .ویراعى قبل صیاغة 

ات وتنفیذها بشكلها النهائى ضرورة التشاور فبما بین أعضاء مجتمع الكلیة وعرضها للمناقشة وعمل تغذیة راجعة هذه القرار 



لتفادى تعارض المصالح وحاالت الصراعات وعدم الرضا عن هذة القرارات بما یضمن تحقیق جودة االداء وسرعة 
  االنجاز.

  سریة المعلومات :  
ن بالحفاظ على سریة المعلومات والبیانات الواردة في السجالت الرسمیة والخاصة جمیع أعضاء مجتمع الكلیة مطالبو 

بشئون التعلیم والطالب والدراسات العلیا والبحوث وشئون المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة وعدم السماح ألى طرف اخر خارج 
بما یضر بمصلحة الكلیة ما لم یكن  أو الحصول على صورة منها الستغاللها في أى غرض اخر  الكلیة باالطالع علیها

  حاصال على اذن مسبق قانونى أو رسمى من الجهات المختصة.
  تقدیم التقریر المالى للكلیة :  

  تلتزم الكلیة في نهایة كل عام مالى بتقدیم الكشوف والمستندات المالیة عن الموازنة عن العام السابق موضحا بها :
ها الكلیة من موازنة الدولة ومواردها الخاصة الناتجة من االنشطة المختلفة سواء في الموارد المالیة التى تحصل علی  -1

واالنشطة المجتمعیة ممثلة فى الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص   مجال التعلیم والتعلم والدراسات العلیا والبحوث
  الخارجیة. والورش االنتاجیة والمزارع االنتاجیة والهبات التى ترد للكلیة من الجهات

أوجة االنفاق طبقا للبنود المختلفة في الموازنة العامة للكلیة. على أن یعلن ذلك على مجتمع الكلیة بكل شفافیة  - 2
  ومكاشفة 

  المسئولیات :
  یشترك مجتمع الكلیة في األساس بالمسئولیة على النحو التالي:

علیم والتعلم لكل الطلبة وجمیع الفوائد التى تعود على الطالب: حیث تلتزم الكلیة بتوفیر اتاحة عادلة لكل فرص الت· 
  الطالب یجب ان تكون في بیئة خالیة من السلوك غیر االخالقي والتفرقة العنصریة والتمییز بین الطالب.

نة اإلداریین والموظفین: على ادارة الكلیة اتاحة الفرصة كاملة لالداریین والموظفین بها الستخرلج كامل طاقتهم الكام· 
  لخدمة الكلیة في بیئة عمل یسودها الهدوء واالمان وعدم التمییز بینهم.

الجیران: تلتزم الكلیة بادارة امكانیاتها ومواردها الخاصة على النحو الذى ال یجور على حقوق الملكیة الخاصة بالسكان · 
ظرف من الظروف أن یصدر من  من الجیران وعدم التسبب في أى ازعاج أو مضایقات للجیران. كما ال یجوز تحت أى

  الكلیة أي تصرف یفهم من الجیران على انة تحقیر من شأنهم.
المصداقیة: یجب أن یكون ادائنا متسم بالمصداقیة والشفافیة والحكم الصائب والمكاشفة في كل القرارات التى تتخذ من · 

  قبل االدارة العلیا للكلیة واحترام االطر القانونیة للدولة.
مة: لدینا تعهد دائم أن تتسم تعامالتنا مع مدینة الجیزة أو الدولة في اطار من الصدق والشفافیة وعدم االستخدام الحكو · 

  الغیر رشید للمنح الحكومیة
الكلیة وأعضاء هیئة التدریس: مطالبون بتقدیم فرص تدریسیة وبحثیة وخدمة مجتمعیة عادلة لتحقیق الحریة االكادیمیة · 

  كفل تطویر وجودة التعلیم والتعلم والبحث العلمى واالنشطة المجتمعیة.العضاء الكلیة ت



وبالنظر الى حقوق وكرامة االخرین وممارسة النضال من اجل الشفافیة واالمانة عند تعاملنا مع االخرین كان الهدف   
وتفعیلة لكى یصبح منارة  جامعة القاهرة بحیث نكون جمیعا فخورین به –االساسى هو اصدار هذا المیثاق لكلیة الزراعة 

  وضاحة بیضاء لكل أعضاء مجتمع الكلیة في حاضرنا ولعقود قادمة ان شاء اهللا تعالى.
 

 :اآلتیة اخالقیات عضو هیئة التدریس فى المجاالت المختلفه ایضاً  المیثاق هذا ویضم 

 .المجتمع خدمة في المهنة أخالقیات •

 .الجامعة خدمة في المهنة أخالقیات •

 .بالزمالء العالقة في المهنة قیاتأخال •

 .التدریس في المهنة أخالقیات •

 .االمتحانات وتنظیم الطالب تقییم في المهنة أخالقیات •

 .العلمیة الرسائل على واإلشراف والتألیف البحث في المهنة أخالقیات •

 .للطالب الخلقي النمو عن المهنیة المسئولیة •

 .والتبرعات دایااله قبول في المهنة أخالقیات •

 المجتمع خدمة في المهنة أخالقیات :أوالً 

ا  السیاسیة والسلوكیات المسئولیات من بعدد اإللتزام علیه یجب المجتمع خدمة فى التدریس هیئة عضو دور ألهمیة نظرً

 :أهمها من والتى واألخالقیة

خالص بأمانة والطالبي العلمي عمله أداء •  .وإ

 .والثقافیة العلمیة ومهاراته بخبراته معالمجت تنمیة في یسهم أن •

 .بالمجتمع المختلفة والشرائح الثقافات مع والتكیف التوافق على القدرة لدیه یكون أن •

 .فعالة مشاركة الخیریة والجمعیات االجتماعیة المؤسسات برامج في المشاركة •

 .والمقرؤة المرئیة اإلعالم وسائل مع التواصل •

 .والمؤتمرات الندوات فى المشاركة خالل من مجتمعه أفراد بین ماءاالنت روح یبث أن •

 .للمجتمع والثقافیة واألخالقیة الدینیة القیم تعزیز طریق عن مجتمعه ألفراد حسنة قدوة یكون أن •

 .المجتمع في العمل بواقع وربطه التطبیقي البحث تنمیة على الحرص •

 والخبرات المعارف بأحدث وتزویدهم المجتمع حتاجهای التي البشریة الطاقات إعداد على الحرص •

 .المتجددة

  یسهم بحیث بینهما المباشر التفاعل إلى تؤدي والتي المختلفة اإلنتاجیة المؤسسات مع الروابط تقویة •

 .المؤسسات هذه تواجه التي المشكالت حل في التدریس هیئة أعضاء

 الجامعة خدمة فى المهنة أخالقیات :ثانیاً 

 خدمته إن بل ، الطالب خدمة وفي العلم خدمة في دوره عن والمجتمع الجامعة خدمة في الجامعي األستاذ دور نفصلی ال

 .والمجتمع للجامعة كخدمة یقدمه ما أهم هى وطالبه لعلمه



 :الجامعة تجاه التدریس هیئة عضو مسئولیات بعض یلي وفیما

 هذا .وتحقیقها نشرها على والعمل الكلیة ورسالة رؤیة وكذلك بها یعمل يالت والكلیة الجامعة بإستراتیجیة التام اإللمام •

 .التدریس هیئة عضو إلیه ینتمي الذي القسم ورسالة ورؤیة البحثیة الخطة إعداد في الفعالة المشاركة إلى باإلضافة

تقان بإخالص إلیه المسندة بالمهام القیام •   .تنفیذها عن تعوقه التي اتالصعوب على والتغلب الجامعة بشئون للنهوض وإ
 األقل التدریس هیئة أعضاء أو معیدین أو مساعدین مدرسین من له المعاونة الهیئة وتنمیة لمعاونة وسعه في ما بكل القیام •

 .الوظیفیة الدرجة في

 .امعةالج أستاذ من المتوقع هو العادل فالتقدیر ، داعٍ  بدون لعمله المادي المردود تقدیر في المبالغة عدم •

 العمل طریق عن شخصیة مكاسب تحقیق مجرد إلى السعى وعدم التدریس هیئة عضو بها یعمل التى الجامعة إلى االنتماء •

 .الخاصة بالجامعات

 أو ، وقته استخدام في أو ، ومستلزمات معدات من یستخدمه فیما سواء مناسبة یراها وسیلة بكل العام المال على المحافظة •

 .اللجان في واالشتراك يالرأ إبداء في

ذا ، قواعد من یشرع ما وكل والنظم والقوانین باللوائح االلتزام •  أو لالعتراض القانوني اإلجراء یتخذ قاعدة أو نظام له یرق لم وإ

 .والمنظمة الفعالة المشاركة خالل من التعدیل لمحاولة

ا تولى إذا • ا منصبً  .قدراته حدود في وجه أكمل على بعمله یقومل المتاح بالتدریب رحب أو نفسه درب إداریً

ا إبداء خالل من التدریس هیئة عضو إلیها ینتمي التي للجامعة والمشرف الحسن التمثیل • ا وعمال وقوال مظهرً  كل في طیبً

 .مكان

 .الدراسةو  العمل في إال إلیهم تسند والتي الثمینة المعملیة واإلمكانیات لألجهزة التدریس هیئة عضو استغالل عدم •

 :یلي بما بالزمالء عالقته في التدریس هیئة عضو یلتزم أن یجب بالزمالء العالقة فى المهنة أخالقیات :ثالثاً 

 .المتبادل والتقبل والثقة المتبادل االحترام •

 .المتبادل واإلرشاد النصح •

 .العلمي والتبادل التعاون •

 .المعنوي والدعم الوجدانیة المشاركة •

 أو العمر أو النوع أساس على التدریس هیئة أعضاء بعض بین التمیز وعدم العالقة في المرونة •

 .الدین

 .للمستقبل التخطیط •

 .(والشخصیة المهنیة) المتنوعة المشاكل لحل الفعالة المساندة •

 .السلبیة القیم من والحد اإلیجابیة القیم تعظیم •

 .الزمالء مع واألمانة بالصدق اإللتزام •

 .الزمالء مصلحة على حرصال •

 التدریس في المهنة أخالقیات :رابعاً 



 ( الشخصیة السمات (١

 .بالنفس الثقة •

 .عیوب به ولیس المظهر حسن •

 .واإلتقان المالئمة اللغویة األلفاظ إختیار •

 .والتقالید واألعراف الدینیة بالنواحى اإللتزام •

 .النفس وضبط اإلنفعاالت فى التحكم •

 .والطالب زمالئه مع نالتعاو  •

 .المجتمعیة بالمشاكل اإللمام •

 .وأحكامه تعامالته فى اإلعتدال •

 .واألمانة والصدق اإلستقامة •

 .والحزم الحلم •

 .النقد على القدرة •

 .العمل في اإلخالص •

 ) العلمیة السمات (٢

 :یلي بما ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء یلتزم أن یجب

ا لیكون ومستحدثاتها بمستجداتها الوافیة اإلحاطة مع العلمیة لمادةل الجید اإلعداد •  لتدریسها یؤهله الذي بالقدر منها متمكنً

 .وجه أفضل على

 ، البرنامج من تحقیقها والواجب المعلنة لألهداف الدراسى المحتوى ومالءمة الدراسي البرنامج أهداف تحقیق على المحافظة •
 .المعلنة األهداف مع یتعارض ال ییمتق أو تدریس أسلوب كإستخدام

 العلمى المحتوى لطالبه یعلن للمقرر كامل توصیف بعرض التدریس هیئة عضو یبدأ أن • Course Specification حیث

 ككل الدراسة ببرنامج إرتباطه ومدى ، ومراجعه تقییمه وأسالیب تدریسه طرق ، منه المستهدفة التعلیمیة المخرجات ، للمقرر

 .ذلك في الطالب ومناقشة

ا التدریس وقت باستخدام یلتزم أن •  .والمجتمع والجامعة الطالب مصلحة یحقق وبما جیًدا استخدامً

 .الطالب وحقوق األداء مستوى على للحفاظ المتاح ووقته طاقته عن تزید ساعات بتدریس یقوم أال •

 للمقرر العلمى للمحتوى الطالب إستیعاب لزیادة وذلك مكنأ كلما للمقرر العلمیة والمشاهدات المیدانیة للزیارات التخطیط •

 .مهاراته وممارسة

 .رأیه ویحترم المستقل التفكیر على یشجعه وأن ، المختلفة التفكیر مهارات الطالب في ینمي أن •

ا البناء الحوار أصول وفق واالعتراض المناقشة خالل من الفعالة المشاركة على الطالب یحث أن •  الحدیث ابآلد وتبعً

 .للتّعلم أفضل فرًصا یهیئ وبما علیها، المتعارف



یجابیة ونزیهه متفتحة بطریقة المقرر داخل للطالب اإلزعاج أو الحساسیة ذات الموضوعات مع یتعامل أن •  خالل من ، وإ

 .المقرر داخل الموضوعات هذه مثل إدراج عدم أسباب توضیح

ا التدریس طرق تحدید •  الوسائل یستخدم وأن ، التدریس مهارة یتقن وأن المقرر، من المستهدفة لیمیةالتع للمخرجات وفقً

ا مشوقًا وجعله التدریس إتقان على تساعده التي الحدیثة والمعینات  .الوقت نفس في ومفیًدا وممتعً

 لطالبه لقيوالخ المعرفي النمو على حریًصا إخالص و بأمانة ، المزرعة أو المعمل أو المحاضرة في عمله یؤدي أن •

 .ومعاونیه

 .علیها بناء للتصرف الشأن ولذوي لطالبه المتابعة نتائج یتیح وأن ، ممكن مدى أقصى إلى طالبه أداء یتابع أن •

 في القیم هذه لتنمیة یسعى وأن ، والمساواة التعبیر وحریة الرأي وحریة ، الفكر حریة في الدیموقراطیة للقیم نموذًجا یكون أن •

 .طالبه

 التحصیل على الطالب تساعد التى والمراجع المختلفة والمعلومات المعرفة مصادر بشأن السلیم التوجیه طالبه یوجه أن •

 .فاعلیة و بكفاءة الدراسى

 .أجر بدون أو بأجر مسمى أى تحت الخصوصیة الدروس إعطاء عن یمتنع أن •

 :یلى فیما الشأن هذا في الجامعي األستاذ مسئولیة حددتت اإلمتحانات وتنظیم الطالب تقییم في المهنة أخالقیات :خامساً 

   Feed back). أو المسار تصحیح في منها لإلستفادة التقییم بنتائج إفادتهم مع للطالب والدورى المستمر التقییم •
 من ذلك وغیرأ (اإلنذار قائمة على الطالب وضع ) مثل ، ذلك تستوجب التي الحاالت في التقییم بنتائج األمر ولي إخطار •

 .التعلیمیة المؤسسة في المتبعة السیاسة حسب الحاالت

ا لیكون االمتحان تصمیم في والجودة العدل توخي • ا تحصیله یتم وما تدریسه یتم ما مع متمشیً  بین التمییز على وقادرً

  .المختلفة الطالب مستویات
 في والكفاءة العدل تحقیق مع یتعارض ذلك ألن االمتحان في ستأتي التي األسئلة عن ینوه أن التدریس هیئة لعضو یجوز ال •

 .بجدیة الطالب تعلیم

 .الوقت نفس فى والعدل الحزم لتطبیق الفرصة یتیح بما اإلمتحانات تنظیم •

لتزام والعدل الدقة توخي •  .االمتحان جلسات في واالنضباط النظام وإ

ا الغش منع •  .فیه والشروع الغش ومعاقبة باتًا منعً

 .أقاربهم امتحانات في األقارب إشراك یجوز ال •

 یكن لم ما األسماء، سریة على المحافظة مع ، اإلجابة كراسات تصحیح في التامة الدقة یراعى أن •

 .ذلك بغیر یسمح النظام

 .التامة والسریة الدقة یكفل بما النتائج رصد عملیة تنظیم •

 .قراراتها إلتخاذ األسماء كشف دون الممتحنین لجنة على النتائج یعرض أن •

  .واحد مصدر من واحد وقت في النتائج یعلن أن •
 .تامة بجدیة التظم بحث مع ، تظلم أي وجود حالة فى النتائج بمراجعة یسمح أن •



ا ذلك كان كلما التراكمي التقویم یطبق • ا ممكنً  .العدالة من أكبر لدرجة تحقیقً

 العلمیة الرسائل على واإلشراف ألیفوالت البحث في المهنة أخالقیات :سادساً 

 والتألیف البحث فى بها اإللتزام إلى الكلیة تسعى التى العلیا القیم من بعدد الجامعى األستاذ یلتزم أن یجب

 :العلمیة الرسائل على واإلشراف العلمي

 ( العلمى والتألیف البحث (١

 .للجامعة البحثیة الخطة مع التدریس هیئة عضو أبحاث توافق •

 .وظیفته بحكم أساسي أخالقي كإلتزام واإلنسانیة والمجتمع المعرفة یفید لما بحوثه توجیه •

 مقدار یكون أن ویجب فقط، وعمله فكره إال لنفسه ینسب فال ومؤلفاته بحوثه تنفیذ في العلمیة األمانة •

 .ومحدًدا معروفًا اآلخرین من االستفادة

ا یلیق وال صاحبها إلى المؤلفات تنسب أن یراعى •  مكاسب بهدف المراجع على األسماء تبادل أخالقیً

 .علمیة مكانة أو مالیة

ا وواضًحا محدًدا المصدر من االقتباس مقدار یكون أن یجب •  مع غموض أو لبس أي بدون ومفهومً

 .المكا المرجع كتابة

 وفق العرض في ئياالنتقا التحیز دون الدقة توخي یجب لآلخرین العلمیة النظر وجهات تلخیص عند •

  .المیول أو الهوى
 أو للمجاملة األسماء وضع عن واالبتعاد بدقة المشتركین أدوار توضیح یجب المشتركة البحوث في •

  .للمعاونة
 .قصد بغیر أو بقصد ذلك كان سواء صاحبها بقصد یخل بما المنقولة النصوص من أجزاء حذف عدم •

 قائمة باعتبارها إال استخدامها یتم لم مراجع كتابة وعدم لیهاإ الرجوع من هتمكن بدقة المراجع كتابة •

 .إضافیة قراءة

 أو مالیة بمسائل أو شخصیة بأمور األمر تعلق إذا خصوًصا ، واجبة البیانات سریة على المحافظة •

 .سلوكیة

 حیحةص غیر حقائق الطالب یتوهم ال حتى الطالب على المقررة المؤلفات في البیانات تحدیث یراعى •

 مسئولیة وهذه ، الحدیثة باألوضاع محیطین یكونوا ال األقل على أو ، البیانات تحدیث لعدم نتیجة

 .جسیمة أخالقیة

 الفكریة الملكیة حقوق لحمایة القانونیة اإلجراءات إتباع یتم حیث لآلخرین الفكریة الملكیة إحترام •

 .ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء للسادة العلمیة بالمؤلفات الخاصة

 والنشر التألیف حقوق على للمحافظة التالیة باإلجراءات الكلیة تقوم وأن

 .بالكلیة اآللي الحاسب أجهزة على المرخصة غیر الجاهزة البرامج استخدام حظر •

 المصنفات لحمایة المؤلف حقوق على ء ااعتد یشكل بما المصنفات بنسخ بالكلیة للعاملین السماح عدم •



 .دبیةواأل الفنیة

 الملكیة قانون في علیها المنصوص بالضوابط إلتزامهم لمراعاة المكتبة على للمترددین إرشادات وضع •

 .الفكریة

 .بها االلتزام وضرورة وأهمیتها الفكریة الملكیة حقوق لمناقشة مفتوحة ولقاءات ندوات عقد •

  ( العلمیة الرسائل على اإلشراف (٢
 .والبحث الرسالة موضوع ارإختی في والموضوعیة األمانة •

 .األستاذ إشراف تحت ببحثه القیام على الباحث قدرة من التأكد •

 مما أكثر تكون ال والتي العلمیة المعونة وتقدیم بحثه مجال في واإلبداع التفكیر على الباحث تحفیز •

 .تاذهأس من الطالب یستفید فال یجب مما أقل تكون وال ، مسئولیته الطالب یتحمل فال یجب

 .عنها للدفاع واالستعداد ونتائجه وتحلیالته بحثه مسئولیة تحمل على الطالب تأهیل •

 .والسریة العلمیة األمانة على المستمر التأكید •

 .قراره نتیجة یتحمل أن على البحث تنفیذ أثناء الحر واالختیار المستقل التقییم على الطالب تدریب •

 لالشتراك یدعى التي أو التدریس هیئة عضو علیها یشرف التي سواء ثللبحو  والعادل الدقیق التحكیم •

  .علیها الحكم في
 العلنیة المناقشة جلسات في أو البحث أثناء سواء قدراته وتسفیه الطالب إهانة أو إذالل أو ابتزاز عدم •

 .للطالب سلیمال والخلقي المعرفي النمو في المساهمة إزاء الخلقیة بمسئولیته تخل بطریقة ، للرسائل

 للطالب الخلقي النمو عن المهنیة المسئولیة :سابعاً 

 به ویتمثلون ، ومعاونیه طالبه وبخاصة ، اآلخرین به یحتذي وقدوة نموذًجا الجامعي األستاذ یعد

 على كبیرة مسئولیة یفرض وهذا . وتصرفاتهم سلوكیاتهم على المؤثرات أهم وأفعاله وأقواله سلوكیاته وتعتبر

 . إلخ.....وقول مظهر من الشخصیة الجوانب كل لتشمل العلمى واإلجتهاد اإللتزام تتعدى الجامعى ذاألستا

 :منها المسئولیات من بمجموعة ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء یلتزم أن یجب ذلك ضوء وفى

 العمل إتقان ، الوقت قیمة مثل التقدم قیم خاصة طالبه نفوس في الحمیدة واألخالق السلیمة القیم غرس •

تباع ، البناء الحوار ،  .العلمي المنهج وإ

 ورائد ، أب ، زمیل ، صدیق ، معلم فهو للطالب بالنسبة التدریس هیئة لعضو المتعددة األدوار إدارك •

 .لطالبه الخلقیة التنشئة یحقق لكى لها الفعلیة والممارسة وفاعلیة بكفاءة األدوار بهذه للقیام نفسه ویؤهل

 .للطالب القویم الخلقي البناء فى بإبداع وتوظیفها المواهب وتشجیع المتنوعة الطالبیة األنشطة فى ةالمشارك •

 تقدمها التي البرامج تخصصات مستوى على وذلك الطالب لدى المهنیة واألخالقیات بالسلوكیات االلتزام مقومات غرس •

 .العمل بسوق التحاقهم عند وخدمیة یةوبحث تعلیمیة كمؤسسة للكلیة مشرفة واجهة یكونوا حتى الكلیة

 والتبرعات الهدایا قبول فى المهنة أخالقیات :ثامناً 

 :یلي فیما الجامعى واألستاذ الجامعة مسئولیة تتحدد



 أو أخالقیة مجادالت حولهم تثار أو السمعة سیئى أشخاص من أو مشبوهة جهات من التبرعات أو الهدایا قبول یجوز ال •

 .اهةوالنز  الشرف تمس

 . معلنة واستخداماتها تلقیها وجهات ، تامة بشفافیة معلنة تكون أن یجب الجامعة أو الكلیة تتلقاها التي والتبرعات الهدایا •

 .أجنبیة حكومات من ترد التى والتبرعات المنح حالة فى واإلعالن الشفافیة •

ا ثبت شخص أو جهة أي مع التعامل وقف •  . الشرف أو النزاهة تمس سائلم فى تورطه أو تورطها مؤخرً

 .ونشاطها الكلیة سیاسات على التأثیر شأنه من عمل بأى والتبرعات الهدایا ربط عدم •

 . التدریس هیئة أعضاء بعمل عالقة لهم أشخاص من خاصة ، شخصیة تبرعات أو هدایا قبول حظر •

 .والتبرعات الهدایا قبول بشأن للجامعة الرسمیة بالسیاسة اإللتزام •
 

 )2006 لسنة ( ٤٩ ) رقم الجامعات تنظیم قانون -٤ :-

 تقدم في یسهموا وأن العملیة والتمرینات والمحاضرات بالدروس للقیام یتفرغوا أن التدریس هیئة أعضاء السادة على -: ٩٥ مادة

  .بالمراجع وتزویدها تالمكتبا وعلى المعامل على واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء والفنون واآلداب العلوم
 ، الطالب نفوس في بثها على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك التدریس هیئة أعضاء السادة على -: ٩٦ مادة

 ونظم الریادة خالل من والریاضیة والثقافیة االجتماعیة شئونهم ورعایة بالطالب المباشر االتصال وتدعیم ترسیخ وعلیهم

  .األسر
 إلى ویقدمون والمعامل والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ التدریس هیئة أعضاء یتولى -: ٩٧ ةماد

 .لحفظه إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنه من حادث كل عن تقریرا المعهد أو الكلیة عمید

 ونشرها أجراها التي والبحوث العلمي نشاطه عن اسنوی تقریرا یقدم أن التدریس هیئة أعضاء من عضو كل على -: ٩٨ مادة

 العمل سیر عن المعهد أو الكلیة عمید إلى تقریرا یقدم أن القسم مجلس رئیس وعلى القسم مجلس رئیس إلي الجاریة والبحوث

 .أهداف من القسم حققه وما فیه الجاریه والبحوث العلمي النشاط وعن قسمه في

 في المشاركة وعلیهم ، فیها أعضاء یكونون التي واللجان المجلس أعمال في المشاركة دریسالت هیئة أعضاء على -: ٩٩ مادة

 .المعهد أو وللكلیة للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال

 المساهمة بشركات الخاصة األحكام بعض بشأن ١٩٥٤ لسنة ٢٦ رقم القانون بأحكام اإلخالل عدم مع -: ١٠٠ مادة

 رأي أخذ بعد الكلیة عمید اقتراح على ءابن الجامعة لرئیس ، المحدودة المسئولیة ذات شركاتوال باألسهم التوصیة وشركات

 في داخلها أو الجامعة خارج مهنتهم مزاولة في التدریس هیئة ألعضاء استثنائیة بصفة یرخص أن ، المختص القسم مجلس

 هذا یتعارض أال وبشرط العلمي صهتخص في خبرة ذلك من له المرخص یكسب أن بشرط الرسمیة العمل أوقات غیر

 تنظیم بقواعد ویصدر ، المهنة مزاولة في بها المعمول واللوائح القوانین مع وال أدائها وحسن الجامعیة الواجبات مع الترخیص

 على مضى لمن إال الجامعة خارج المهنة مزاولة في الترخیص یكون وال .للجامعات األعلى المجلس من قرارا المهنة مزاولة

 خولفت إذا وقت أى فى الترخیص هذا سحب ویجوز .التدریس هیئة فى األقل على سنوات ثالث وقضي سنوات عشر تخرجه

 .ذلك غیر أو خبیرا أو محامیا بوصفه الجامعة ضد دعوة في یعمل أن له للمرخص ولیس .العمل مقتضیات مع تعارض أو



 بترخیص إال معین موضوع فى إستشارة إعطاء أو الخبرة أعمال من بعمل القیام التدریس هیئة ألعضاء یجوز ال -: ١٠١ مادة

 .الكلیة عمید اقتراح على بناء الجامعة رئیس من

 إال دروس من بها یعطي ما على اإلشراف أو جامعتهم غیر فى دروس إلقاء التدریس هیئة ألعضاء یجوز ال -: ١٠٢ مادة

 ویشترط ، المختص القسم مجلس رأي أخذ بعد المعهد أو لیةالك مجلس موافقة علي بناء الجامعة رئیس من بترخیص

 .الجامعیة الدراسة مستوى في اإلشراف أو التدریس یكون أن ذلك في للترخیص

 .مقابل بغیر أو بمقابل خصوصیة دروس إعطاء التدریس هیئة ألعضاء یجوز ال -: ١٠٣ مادة

 أو صناعى أو مالى أو تجارى عمل إدارة في یشتركوا أن أو تجارةبال یشتغلوا أن التدریس هیئة ألعضاء یجوز ال -: ١٠٤ مادة

 أن یري عمل أي مباشرة من التدریس هیئة عضو منع یقرر أن الجامعة ولرئیس ، یتفق ال عمل وأي وظیفتهم بین یجمعوا أن

 .أدائها وحسن الوظیفة واجبات مع یتعارض به القیام
 

  لالداریینمیثاق اخالقیات وسلوكیات المهنه ثانیًا : 
 :مقدمة

 الظاهرة هذة اجل من الماضى القرن من األخیرة العقود الثالثة فى االصوات وتعالت اإلدارة اخالقیات عن الحدیث كثر لقد

 المشاكل بین من االدارى الفساد ظاهرة وتعتبر .االدارین الفساد مظاهر تزاید وانتشار مع السیما

 التنمیة لبرامج الدول هذة ارادت ما اذا النامیة فى االقطار معالجتها ضرورة على ولیینالد الخبراء تقاریر اجتمعت التى الرئیسة

   .ثمارها تؤتى ان
 االدارى بالفساد الصلة ذات الممارسات ان من الواضح انة اال الظاهرة هذة حجم عن احصاءات توفر عدم من وبالرغم

 على خطیرة سلبیة وانعكاسات اثار من لها مال النامیة البلدان فى خاصة الحالى اهمیة الوقت فى تكتسب

 . النامیة الدول مجتمعات غالبیة الیة تفتقر الذى والسیاسى االقتصاى االستقرار

 : اإلدارة أخالقیات مفهوم

 تنظیم في وحق وعدل خیر هو ما حول ما مجتمع أفراد علیها التي یتعارف والتقالید واألعراف القیم مجموعة :األخالقیات

 المجتمع هذا في أمورهم
 

 غیر أو مصلحة حكومیة آان سواء معین هدف لتحقیق منظمة في أي وقیادتها البشریة الجهود توجیه عملیة هي :اإلدارة

 .حكومیة

 والتي المحمود والقویم العاملین لسلوك أساسا تعتبر التي القیم والمعاییر و والمبادئ القواعد هي اخالقیات العمل واالدارة:

اصبحت  أن إلى الزمن مع تدریجیا وتنامت تشكلت التى مهنة اخالقیاتها فلكل عنها ، وعدم الخروج بها االلتزام علیهم یجب
 أو الدراسة طریق عن المهارت هذة إلدارتها وتكتسب وتقنیة فكریة مهارات مهة أى ممارسة وتتطلب .وقانونیا أدبیا معتمدة

 . بها الخاصة والمهنیة السلوكیة القواعد وفق ثم ممارستها ، والخبرة أ التدریب

 :والقیم األخالقیات



 مرغوب غیر هو فیه وما مرغوب هو ما وبین الخطأ، و الصواب بین من التمییز الفرد تمكن التي والمعاییر القواعد هي : القیم

 .یكون یجب أن وما آائن هو ما وبین فیه،

 :القیم من أنواع أربعة وهناك

 البقاء قیمة -١

 شرفال قیمة -٢

 المجتمع قیمة -٣

 الحریة قیمة -٤

  .الوظیفي السلوك من نوع لدیه یتولد وبالتالي أخالقیات تعتمد على ما یؤمن به من قیم له یضع الموظف
 :اإلداریة والمسؤولیة األخالقیات

 .قدراته بأقصى إلیه باألعباء الموآله ینهض بأن الفرد التزام هي :المسؤولیة

  المنظمة أهداف تحقیق في یساهم الذي بالقدر واجبات وظیفته، بتنفیذ الموظف زامالت :اإلداریة لمسؤولیةا
 قال .األفعال هذه على یحاسب وسوف وأفعال سلوك به من یقوم ما عن مسئول اإلنسان :اإلدیان السماویه في المسؤولیة

 ) فعلیها أساء ومن فلنفسه صالحا عمل من (تعالى

  ) عن رعیته مسئول كلكمو  راع كلكم ) :(ص) اهللا رسول قال
 الموظف أخالقیات

 :الموظف أخالقیات من أنواع ثالثة بین التمییز یمكن

 وظیفیة أخالقیات -١

 مسلكیة أخالقیات -٢

  األوامر بطاعة متعلقة أخالقیات -٣
 وظیفیة أخالقیات :أوال

 الوظیفیة الواجبات بتأدیة األخالقیات هذه وتتعلق

 :الوظیفیة األخالقیات أهم ومن

خالص بإتقان بالعمل الموظف یقوم أن -١  وأمانة وإ

 الغیر على االعتماد یشغلها بنفسه، وعدم التي الوظیفة بمتطلبات الموظف یقوم أن -٢

 واجبات وظیفته ألداء العمل وقت الموظف یخصص أن -٣

 بعذر إال التأخر أو وعدم  التغیب العمل الرسمي ومواعید أوقات على الموظف یحافظ أن -٤

 العامة المصلحة تحقیق إلى الموظف یهدف أن -٥

 سلوكیة أخالقیات : ثانیا

 .وخارجها العامة داخل الوظیفة وتصرفات الموظف بسلوك تتعلق التي األخالقیات وهي

 السلوآیة األخالق من نوعین هناك



 الوظیفة وكرامة بشرف یخل عما الترفع -١

 .اللیاقة آداب مراعاة -٢

 :وكرمتهاا الوظیفة بشرف یخل عما الترفع (١

 .خارجه أو العمل داخل آان سواء بشرف الوظیفة یخل ما لك عن یترفع أن الموظف على یجب

 بد ال السؤال هذا على لإلجابة ؟ العمل وخارج الوظیفي داخل بالسلوك الموظف إلزام یجب هل :والسؤال

 : مراعاة من

 :تقضىالمدنین  بالعاملین خاص ٤٧ القانون من ٧٨ المادة :أوال

 یجازى الوظیفة بكرامة اإلخالل بمظهر من شانه  أو یظهر الوظیفي الواجب مقتضى على یخرج عامل  كلن بأ

 . تأدیبیا

تقتصر مسئولیته عما یرتكب من اعمالفى مباشرته لوظیفته  الحكومي ال الموظف أن:تقضى العلیا اإلداریة المحكمة :ثانیا
 . عمله خارج نطاق همن یصدر عما تأدیبیا یسأل بل الرسمیة 

 :اللیاقة آداب مراعاة (٢

 الفئات اللیاقة مع آداب یراعي أن الحكومي الموظف على یجب

 :التالیة

 .حسنة معاملة ویعاملهم ممكن وقت معامالتهم بأسرع ینجز أن علیه یجب حیث :الجمهور -أ

  القانون  ضمن أوامرهم وتنفیذ احترامهم :الرؤساء -ب
 .معهم عنهم والتعاون معلومات أي حجب بعدم وذلك:الزمالء-ج

 بعدالة ومساواة بینهم العمل بتوزیع یقوم أن :المرؤوسین -د

 :الرئاسیة األوامر طاعة : ثالثاً 

 .قراراتهم واحترام الرؤساء أوامر تنفیذ أي

 مراتب إلى الموظفین توزیع یتم عام مرفق أي في نم

 :التسلسل هذا على ویترتب أسفل إلى أعلى

 .منهم آل سلطة حسب الرؤساء أوامر تدرج -١

 .المباشر رسمیا وتجاوز رئیسه العلیا بالسلطات االتصال للموظف یحق ال -٢

  .واحدة جهة من األوامر الموظف یتلقى -٣
  
  

  جامعة قناة السویس) باآلتي –بكلیة الزراعة  ( العام الكادر ) الفئات جمیع نحن نتعهد       
  

 ة السویس وخاصة كلیة الزراعة الوالء الكامل لجامعة قنا 



 .اإلستراتیجیة أهدافها على تحقیق والعمل الكلیة ورؤیة برسالة الراسخ اإیمان . 

  واألعراف المعمول بها فى مؤسسته واللوائح القوانین احترام. 

 صورة بكافة الفساد ومحاربة التعامالت في الشفافیة. 

  أمورهم الخاصة في التدخل وتجنب واآلراء األشخاص المتبادل بین  االحترام . 

  بالغیر المتعلقة والمعلومات البیانات تداول في السریة . 

  الزمالء والمتعاملین معهم بین التمییز وعدم العادلة الممارسات. 

 واخالص وصدق أمانة بكل المهنیة مسئولیاتة یؤدى عمله وینجز أن. 

 مهاوحسن استخدا المتاحة والموارد على اإلمكانیات المحافظة . 

 الواحد الفریق بروح العمل . 

 .الجمیع بین المتبادلة الثقة عزیز 

 للجمیع العون ید ومد معهم عنهم والتعاون معلومات أي حجب وعدم باآلخرین اإلحساس. 

 آرائهم اإلبداع واحترام على وتشجیعهم المرؤوسین قدرات تنمیة  
 شخصیة مصلحة أو امكسب مركزة استغالل یتجنب أن  
 واالطالع والتدریب والدراسة البحث خالل من فعالیتها لتحسین ویسعى المهنة مستوى ىعل یحافظ أن  
  بالكلیة العمل نبشئو  خاصة معلومات اى اعطاء فى الدقة مراعاة ضرورة  
  الكلیة بسمعة یضر ان یمكن عمل بإى القیام وعدم األخالقیة المبادئ وفق یعمل أن  
 أیة لمصلحة التحیز وعدم ةرمزی او عینیة فوائد او هدایا قبول عدم o 

 ذلك على العمل فى زمالئة تشجیع او شخص او جهة. 

 الخدمات االستشاریةوالتدریب لنشاط الجیدة األخالقیة الممارسات مبادئ  
 لنشاط األخالقة للممارسات دلیل بوضع التجارة والصناعة لوزارة التابعة والجودة للمواصفات العامة المصریة الهیئة قامت

 من عدید بتقدیم تقوم الزقازیق بجامعة الزراعة كلیة كانت ولما اإلستشاریة والتدریب ماتالخد

 كانت ولما المختلفة العلمیة واالقسام الطابع الخاص ذات الوحدات خالل من المحید للمجتمع االستشاریة والخدمات األنشطة

 االستعانة فإنة یمكن بالمؤسسة واالرتقاء النهوض فى هاما عنصرا تشكل والجودة بأنشطة المواصفات المرتبطة االستشارات

 الدلیل هذا ویهدف .المؤسسة ألفراد إرشادات لیقدم الدلیل بهذا

 المجال هذا فى االعتبار فى اخذها یجب والقیم التى المبادئ من مجموعة على ترتكز اخالقیة لثقافة والترویج التعریف الى

 :هى

 وموضوعیة اءةوكف بأمانة للعمالء الخدمات تقدیم   
 المقدمة بالخدمات الخاصة والنتائج للفوائد حقیقة توقعات وضع او إعداد. 

 والموضوعیة  األحكام على یؤثر قد الذى التعارض تجنب 



 للعمل المناسبة الخبرات تعیین مع الخبرة مجال فى المهام قبول 

 بها لتوصیةا تمت التى المهام لخدمة إستالمها یتم رسوم بأى مقدما العمالء ابالغ. 

 والعمالء بالعمیل الخاصة وكذلك المنشأة أو لألفراد الفكریة الملكیة حقوق احترام. 

 اإلستشارات مجال فى للعمیل الخدمات مقدمى او الموردین مع حساسة مالیة أو شخصیة عالقة بأى العمیل إفادة. 

 المنصوص بخالف شخصیة أو ادیةم مكاسب أو مزایا أى على للحصول المدرب أو اإلستشارى وضع إستغالل عدم 

  العقد بنود فى علیها
 األخرى المهنیة األعمال سبیل یعترض الذى السلوك وتجنب الزمالء دعم. 

 العمل صاحب مصلحة على الحرص  
 اخرى أطراف اى أو عمالءرین إلى الفكریة وملكیتهم العمالء أسرار إفشاء عدم. 

 واالفكار والمخططات البیانیة والرسوم المكتوبة المواد تتضمن الاالعم وهذة تریح بدون الغیر أعمال إستخدام عدم . 

 االختراع وبراءة التسجیل ووثیقة الخدمة ومستوى التجاریة والعالمة النشر حق مراعاة 

 العمیل مع بأمانة المناقشة وطرح أمرها فى والمشكوك الغامضة المواقف فى الصائب التصرف. 

 العمالء بسمعة اإلضرار عدم   
 السن او االتجاهات او النوع او العقیدة أو الجنس أساس على االفراد بین التمییز عدم . 

 القرارات التخاذ للعمالء الكافیة المعلومات توفیر.  

 والدولى والقومى المحلى المستوى على المهنة وتقدیر احترام.  

 العمیل مصلحة أساس تستهدف التى والتوصیات القرارات إتخاذ 

 مقدما الزمیل هذا إفادة بدون لعمیل بتنفیذة قامم لزمیل عمل مراجعة عدم 

 العمل بمجال المتعلقة الشئون فى موثوق بها معلومات مصدر واعتبارها اإلجتماعیة االنشطة فى المشاركة  

 هو المشروع نجاح لعدم المباشر السبب للعمیل ثبت إذا المحصلة االتعاب واعادة العمالء شكاوى جمیع حل محاولة 

 . كفاءة العمل وعدم یرالتقص

 والتقاریر إصدار الشهادات مجال فى الجیدة األخالقیة الممارسات مبادئ 
 لوزارة التابعة والجودة للمواصفات العامة المصریة الهیئة قامت

 فى االخالقیة الممارسات مبادئ تضمن دلیل بوضع والصناعة التجارة

 :وهى والتقاریر الشهادات إصدار مجال

 .المعملیة اإلختبارات أو المطابقة تقییم أعمال ناتج هى والتقاریر الشهادات -١

 .وتاریخ انتهائها صالحیتها ومدة الشهادة إصدار تاریخ إلى اإلشارة ضرورة -٢

 .المستخدمة الطریقة التى تتطلبها المعلومات جمیع تحوى وأن واضحة النتائج تكون أن یلزم -٣

 مثل بالعملیة متعلقة اخرى معلومات اى أو بطرق المعایرة متعلق حذف او افةاض او انحراف أى وذكر تحدید یلزم -٤

 .البیئیة الظروف



 .المعمل من كتابیة بعد موافقة إال نسخها إعادة الیجوز التقریر أو الشهادة أن توضح ذكرعبارة -٥

 .ذلك ىعل النص خاجیة یجب معامل بها قامت نتائج على التقریر أو الشهادة احتواء حالة فى -٦

 .وفهمها یسهل قراءتها حتى التقریر أو الشهادة فى البیانات تنظیم بعملیة االهتمام یجب -٧

 ملحق علیها ویكتب أخرى مستندات شكل فى أن تكون یجب اصددارها بعد للشهادة المطلوبة اإلصالحات او اإلضافات -٨

  .للشهادة
 أو خلل أو عیب بها كان القیاس فى المستخدمة األجهزة والمعدات ان اكتشاف حالة فى كتابة العمیل بإخطار المعامل قیام -٩

 .قیاسها فى جودة مشكوك

 اتباع بالمعامل العاملین فعلى اخرى اوایة وسیلة بالفاكس أو تلیفونیا المعایرة بنتائج إخطار العمیل طلب حالة فى - ١٠

 سریة من التاكد مع فیها تغیر الو  مستوفاة العمل هذا متطلبات أن للتأكد من المستندیة االجراءات

  .التعامل
  
  
  
 

 نماذج إللتزام الكلیة بنشر معلومات تغطى كافة أنشطتها بكل الوسائل الممكنة وبكل الحرص على تحدیثها :

 االلتزام بتنوع وسیلة النشر االلتزام بالشمولیة

 : ةالنشر المستخدم وسیلة إتاحة معلومات تجیب عن السؤال :

  ى نهایة عام جامعى معین :الجدید ف 1-
  فیما یخص التعلیم والطالب ؟ 1-1
  فیما یخص الدراسات العلیا ؟ 2-1
  فیما یخص مشاریع البحوث ؟ 3-1
  فیما یخص العالقات الثقافیة ؟ 4-1
  فیما یخص المكتبة ؟ 5-1
  فیما یخص خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ؟ 6-1
  ؟ فیما یخص هیئة التدریس والهیئة المعاونة 7-1
 فیما یخص اإلنجازات المركزیة بالكلیة ؟ 8-1

  
  
  
  

  تقریر المؤتمر العلمى السنوى للكلیة     
  التقریر السنوي لوحدة الجودة بالكلیة              

 

 دلیل الدراسات العلیا بالكلیة  كیف تدار مرحلة الدراسات العلیا بالكلیة ؟ 2-

 دلیل مرحلة البكالوریوس بالكلیة  كیف تدار مرحلة البكالوریوس بالكلیة ؟ 3-

 دلیل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلیة كیف یدار النشاط ذو الطابع الخاص ؟ 4-

 المراسالتما الذى یستوجب إحاطة هیئة التدریس به أوال بأول  5-

  المعلومات المتاحة عن المؤسسة فى الوسائل المختلفة 4/4



 فیما یخص مواقع التطویر بالكلیة ؟

ما المؤلفات والمترجمات الصادرة عن هیئة  6-
 لكلیة ؟التدریس با

تقریر النشاط العلمي وحصاد التألیف والترجمة للسادة 
 أعضاء هیئة التدریس بالكلیة فى التقریر السنوي للكلیة

من من أبناء الكلیة شرف بنیل جائزة تقدیریة أو  7-
 تشجیعیة (وسیرته الذاتیة والمهنیة) ؟

 التقریر السنوى للكلیة

ائه على من من أبناء الكلیة استحق التكریم لعط 8
 مدى نصف قرن (وسیرته الذاتیة والمهنیة) ؟

دلیل (( حصاد الرواد : خمسون عاما من العطاء فى 
 كلیة الزراعة))

  من یفعل ماذا ومتى ؟ 9-
Who does what and when ?  

  فى هیئة التدریس بالكلیة

قاعدة بیانات إلكترونیة للسیرة الذاتیة والمهنیة لكل عضو 
 الكلیة على موقع هیئة تدریس

  قواعد بیانات : یمكن االستفادة منه ؟ ةماذا فى مكتبة الكلی 10-
  قاعدة بیانات رسائل الكلیة

  قاعدة بیانات المراجع األجنبیة
  قاعدة بیانات المراجع العربیة

  قاعدة بیانات المطبوعات غیر الدوریة
  قاعدة بیانات ملخصات الدوریات المحلیة

 كلیةقاعدة بیانات موردى مطبوعات ال

  
  
  
   
 
 

 : (1)مادة 

تتبع الكلیة أسلوب استمراریة التقویم الشامل لألداء بوضع الخطط ، والبرامج ، واآللیات        ، والمعاییر ، واألدوات 
المنهجیة المناسبة ذات الفاعلیة الرفیعة المستوى لتوفیر المعلومات الدقیقة خالل عملیة التقویم والتى یعتد بها فى إصدار 

حكام وتبنى القرارات الصائبة ، والعمل على تطویر هذه اآللیات ، والمعاییر ، واالدوات على نحو مستمر یواكب األ
جراء التصحیحات الالزمة .   المتطلبات المستجدة لضمان تنفیذ المواثیق وإ

  
  : (2)مادة 

 التصحیحات الالزمةآلیة لضمان تنفیذ المواثیق وإجراء  4/4



جراء التصحیحات على أساس التقاریر ، استطالع الرأى ، ال تغذیة الراجعة ، التحلیل اإلحصائى ، یقوم تنفیذ المواثیق وإ
  اإلجراءات ، الخطط ، خطط التحسین والتعزیز .

  
  : (3)مادة 

یتم ترسیخ مفاهیم ضمان تنفیذ المواثیق لدى المعنیین عن طریق الندوات والمحاضرات ومتابعة األداء بما یحقق 
  تقویمى بالمؤسسة .التصحیحات الالزمة ، ویفعل الجهود الرامیة إلى إنجاز أهداف العمل ال

  
  : (4)مادة 

یتم ربط صرف الحوافز الخاصة باألداء بمدى التزام أعضاء هیئة التدریس بإنجاز األعمال الموكلة إلیهم بناء على 
  التوجیهات التى اتخذها السید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة والتزمت بها إدارة الكلیة .

  
  : (5)مادة 

جراء التصحیحات الالزمة عن طریق :یتم متابعة تنفیذ المواثیق    وإ
 . تقریر عن نتائج المراجعات الداخلیة فیما یخص إجراءات التصحیح  
 . تقریر عن موقف اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة 

 . تقریر عن موقف شكاوى كافة األطراف المعنیة  ونتائج االستقصاء 

 العملیات كل فیما یخصه . تقریر عن فاعلیة أداء العملیات المختلفة مقدم من مسئولى 

 . تقریر تحلیلى عن الخدمات غیر المطابقة 

 . تحلیل لنتائج تنفیذ المواثیق 

 . موقف تحقیق األهداف 

 . ویمكن  طلب أى تقاریر اخرى حسب الموضوعات المطلوب مناقشتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لمراجع:ا
 واألخالق بالمصداقیة االلتزام ضمان- 

  جامعة عین شمس –كلیة الزراعة 
  اهللا عبد هحمد یسرى عمر .د
 والنشر ةٌ یالفكر  ةٌ یالملك حقوق ةٌ یحما إجراءات - 

Intellectual Property Rights’ Policy  
  جامعة بنها –كلیة الطب البشري 

 2008. والقیادات التدریس هیئة أعضاء قدرات لتنمیة القومي المركز / العلمي البحث أخالقیات -

 قدرات تنمیة مشروع ، (المتدرب دلیل) الجامعات في المهنة وآداب یاتأخالق - عفیفى محمد صدیق .د -

 .العالى التعلیم وزارة ، العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة ، والقیادات التدریس هیئة أعضاء

  "المیثاق األخالقي لجامعة اإلسكندریة "ج .م.ع -.
  جامعة القاهرة –كلیة الزراعة  –المیثاق االخالقي  - 

 2010المهنة  وأخالق آداب دلیل - 

  ) العام الكادر /الوظیفة        (
  كلیة الصیدله - جامعة المنصورة  

 األخالقیة الممارسات دلیل - 

  ٢٠١٠لإلداریین       
  2010/2011جامعة الزقازیق كلیة الزراعة 

  الیومیةالملكیة الفكریة هي الثروة االقتصادیة الجدیدة التي تحیط بنا في كل مناحي حیاتنا - 
  الدولة المستشار الدكتور على رضا نائب رئیس مجلس :إعداد
  نشرت بمجلة مجلس الدولة :الجهة
 الحمایة اإلجرائیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة - 

 "دراسة لبعض التشریعات العربیة"
( السعودیة –األردن  –مصر  ) 

  د. أسامة أحمد شوقي الملیجي 
  

- Concordia University- Code of Ethics Guidelines for Ethical Action. Effective Date: October 1, 1997. 
 - Howard University – Code of Ethics and conduct. August, 1998. 

-Murdoch University – Codes of Ethics and Conduct. (1996&2006). 
-Stanford University – University code of conduct. December 15,2007 
 - University of Southern California – Code of Ethics of the University of Southern California. 

-University of Minnesota – Code of Conduct. Board of Regents Policy. Adopted: July 12, 1996. Amended: December 
8, 2006. 

 


