هقذمــــــــة
كمية الزراعة جامعة القاىرة احدى مؤسسات التعميم العالى بجميورية مصر العربية تيدف رسالتيا
ضمن اطار رسالة جامعة القاىرة الى اعداد خريجين قادرين عمى المنافسة محميا واقميميا في مجاالت
الزراعة وعموم الحياة  ,من خالل تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعميم ,والبحث العممى ,وخدمة

المجتمع وتنمية البيئة وذلك من أجل مواجية التحديات الحالية والمستقبمية لمتنمية المستدامة واعداد االنسان
المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لبناء مستقبل الوطن وخدمة االنسانية.

وضع ىذا الميثاق ليكون مرشدا لتوجيو جميع اعضاء الكمية (ىيئة التدريس  -الطالب -العاممين )

الى السموك المناسب تجاه الكمية و الجامعة .ويحدد الميثاق معايير حسن السموك االكاديمي الحسن والمثل
العميا والمبادئ العامة التى تضع ضوابط مناقشة القضايا االخالقيو التي يجب أن تسود نسيج مجتمع الكمية.

ومن أجل وضع معايير وضوابط ىذا الميثاق يجب التمييز بين السموك القانونى من جانب والسموك
االخالقي من جانب آخر آخذين في االعتبار اننا عمى عمم مسبق أن ىناك العديد من المساحات متداخمة
بينيا يجب وضعيا في االعتبار عند تداول ومناقشة أى موضوع يخص مجتمع الكمية.

وقد حدد ىذا الميثاق مجموعة من المعايير لتحقيق سموك أكاديمى جيد روعى فييا امكانية قياس مؤشراتيا

عمى أرض الواقع بشفافية ومكاشفة تامة.

خرجت ىذه المعايير بعد االطالع ودراسة العديد من مواثيق المؤسسات التعميمية الجامعية في
داخل الوطن وخارجو وتم تجميع البيانات والمعمومات المتاحة وتم تحميميا والخروج بمجموعة المعايير التى

تتوائم وتنسجم مع أنشطة الكمية المختمفة والتي يمكن قياسيا.
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هببدئ عبهت
إن إصدار ميثاق أخالقي تتبناه الكمية لكى يصبح جزءا من منظومتيا األكاديمية والتنورية المميزة ودورىا
في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن مسئوليتيا الوطنية ليستمد ىذا من قيمة أعضاء مجتمع الكمية والذين
تحكميم معايير أخالقية وسموك مينى محدد من أجل تحقيق االعتبارات التالية:

 يجب عمي أعضاء ىيئة التدريس احترام حقوق الزمالء في الممكية الفكرية والنشر وتبادل االراء
والنقد العممى البناء واالعتراف بالمساعدة االكاديمية التى يقدميا اآلخرون في مجال البحث وأن

يكونوا موضوعييين في تقويم الزمالء وفي تحمميم لممسئوليات االدارية بالكمية.

 عضو ىيئة التدريس لو حقوق تبذل الكمية والجامعة أقصى ما تستطيع لتمبيتيا في حدود امكانياتيا
المتاحة وعمية واجبات تجاه طالبو وزمالئو وكميتو ووطنو مما يتطمب ضرورة تكريس جيده لتحقيق
رسالتو المأمولة وتعزيز المفيوم العام لمحرية األكاديمية وفق احتياجات المجتمع وتطمعاتو الحالية

والمستقبمية.

 أن أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لدييم اعتقادا راسخا بقيمة تقدم المعرفة وبالمسئوليات الخاصة التى
وضعت عمى عاتقيم ,ومن ىنا يكرسون جيودىم في تنمية قدراتيم العممية وبحوثيم مع تطبيق
أقصى درجات الضبط والتقويم الذاتى في انتاج المعرفة ,واستخداميا ونقميا ,ونشرىا .وفي ذلك كمو
يتحمون باالمانة العممية بمعناىا الشامل.

 أن أعضاء ىيئة التدريس يشجعون تالميذىم عمى طمب العمم وممارسة التفكير الحر المبدع من
خالل معايير ثقافية وأخالقية متكاممة ,كما يحترمون طالبيم ويمتزمون بدورىم كموجيين فكريين
ومرشدين أكاديميين لطالبيم ,ويتجنبون التمييز بينيم بأية صورة من الصور ,ويشجعون حرية
البحث ويحمونيا وفق القواعد المرعية في البحث العممى.

 أن أعضاء ىيئة التدريس يسعون جاىدين لتحقيق رسالة الكمية من خالل عمميم وعمميم وأبحاثيم
واتباعيم لموائح الجامعية بمستوياتيا المختمفة بشرط األ يتعارض ذلك مع حريتيم االكاديمية وان

يحتفظوا بحقيم في النقد والتقويم والمراجعة وان يراعوا مسئولياتيم مراعاة قصوى آخذين في االعتبار
مدى تأثيرىم عمى رؤية و رسالة القسم والكمية والجامعة.
 أن أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ممتزمون في عمميم ومسمكيم التراما كامال بالميثاق األخالقى
لمكمية وما ورد فيو من قواعد وارشادات أخالقية ومينية.

هعبييــر الويثــبق
لقد تم الخروج بمجموعة معايير الميثاق ىذه بعد االطالع ودراسة العديد من مواثيق المؤسسات التعميمية

الجامعية في داخل الوطن (  )1وخارجو (  )7-2وتم تجميع البيانات والمعمومات المتاحة والخروج بمسميات
المعايير التي تتوائم وتنسجم مع أنشطة الكمية المختمفة والتي يمكن قياسيا وتم صياغتيا وىي كما يمي -:
 الحريت األكبديويت
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نحن ممتزمون بالحرية األكاديمية ،ونسعى الى تعزيز االنشطو التي تتيح الفرصة لممجتمع فى متابعة

االىداف األكاديمية فى البحث العممى والتدريس والتعميم والمنح الدراسية بجانب الخدمة المجتمعية  .والحرية
األكاديمية تدعونا الى حماية ىذه االنشطو حتى ال يتدخل بيا أحد.
وتعنى الحرية األكاديمية :حق الكمية في االفصاح بشفافية ومكاشفة تامة عن عممية التدريس وااليفاد من

أجل أن تثرى بالمشاركة واثارة حرية النقد الذاتى بداخل مجتمع الكمية والمشاركة بالمناقشات العامة بدون
ادنى رقابة من أحد.

وتعنى الحرية األكاديمية كذلك المسؤولية األكاديمية من احترام حقوق اآلخرين في التعبير عن آرائيم

بشفافية  ،واإلنصاف في شرح وجيات النظر المختمفة وتشجيع التفكيرالنقدي .وتحمل الحرية األكاديمية في
طياتيا التكميفات االكاديمية في استخدام الحرية بطريقة متناغمة بمسئولية وأمانة البحث ونشر المعرفة

والحقيقة.
الزهبلــــت
الزمالة ىي اإلدارة الجماعية لكل أعضاء مجتمع الكمية ومن اجل اإلحالة إلى متخذي القرار لإلدارة
الجماعية فنحن مطالبون لتفعيل ق ارراتنا التنظيمية من خالل تمثيل المجالس األكاديمية الجامعية المختمفة
مثل مجالس األقسام العممية المختمفة ومجمس الكمية والمجان المنبثقة منو ومجمس الجامعة .وأيضا من

خالل تمثيل الكمية و ىيئة التدريس واتحاد الطالب في منظومة اإلدارة الجماعية لممؤسسة التعميمية  .وىذه

اإلدارة الجماعية سوف تغرس المناقشة الحياتية الحرة والتساؤالت اليادفة وتعمل عمى تحديد نقاط النقد وادارة

ثقافة التعميم والتعمم .ويجب أن نتعاون جميعا عندما نجد أن اإلدارة الجماعية ذات فائدة .وتعمل عمى تماسك
عناصرىا وتقييم ومحاسبة أعمالنا سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية.

و يتوقف مدى تحسين ممارستنا

بينن.
حتى درجة المثالية عمى قدرتنا عمى تدعيم روح الزمالة فيما ا
الوسبءلــــة
ىي عممية المراجعة والتقييم المنتظم ألداء ج ميع أعضاء مجتمع الكمية  .و يعنى ذلك أن اإلدارة و

يزنيات واتخاذ الق اررات
المجالس المختمفة تخضع لمساءلة مجتمع الكمية  .وىذا يتطمب أن يتم وضع الم ا
ية في إطار تشاوري ىادف وأمين.
اإلدارية بش فاف

و يخضع لممسائمة ىيئة التدريس والموظفين والطالب

وغيرىم الذين ينطبق عمييم إجراءات ا لمساءلة عن أداء واجباتيم ومسؤولياتو م عمى النحو المحدد تجاه
بعضيم البعض طبقا لألجندة الجامعية المعمنة والموثقة.
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العذالـــة
نحن ممتزمون بالعدالة ويفترض ىذا االلتزام أشكال عديدة بالنسبة الىتمامات الكمية  .ومبدأ العدالة
الطبيعية يدعو في المقام األول احترام األشخاص والمعاممة العادلة والمنصفة .ونحن بالتزامنا بالعدالة نصر
عمى إجراءات عادلة لمفصل في المنازعات

أو التفاوض عمى اتفاق يات .وتشمل ىذه االلتزامات

اتخاذ

اجب األداء والحق في توجيو اإلنذار المناسب والحق في عرض رؤى اآلخر .والحق في أن
اإلجراءات الو ة
يرى ويسمع أدلة موجية ضد ه واتاحة الوقت الكافي لمرد  ،والحق في أن يحصل المدعين والدفوع عمى

أسباب األحكام في الشكاوى والمنازعات في الوقت المناسب.

استخذام اسن الكليت
يتحتم عمى عضو ىيئة التدريس الحصول عمى أذن مسبق من ادارة الكمية في حالة استخدامة اسم
الكمية ألغراض خارج نطاق القواعد والميام المكمف بيا العضو داخل الكمية والتى تعود عمية بمنافع

شخصية .بشرط اال يسئ ىذا العضو السم الكمية بأي صورة من الصور ودون أي مسئولية من قبل الكمية
تجاه ىذا االستخدام السميا من قبل العضو.

ويجب عمي عضو ىيئة التدريس الحصول عمى تصريح بمزاولة المينة لتقديم خدمات مينية لممجتمع

الخارجى المحيط بالكمية وىذا ال يقمل من شأن عضو ىيئة التدريس بالكمية فيما يقدمة من خدمات

واستشارات نحو بيئتو المحيطة .

استخذام هىارد الكليت
يمتزم أعضاء مجتمع الكمية بعدم استخدام موارد الكمية المختمفة سواء كانت عينية أو مادية في غير

األغراض المخصصة ليا وذلك عمى نحو يمكنا من استخدام ىذه الموارد ألغراض شخصية أو تسميميا بدون
وجو حق ألخرين مقابل منافع ما لفئات قميمة مستفيدة من ذلك ومحققين بذلك منافع غير عادلة ال تقوم عمي

الشفافية وىو من شأنو اختراق لمقانون واىدار لممال العام.

النزاعبث النبشئت عن الحقىق الوبليت
يجوز لعضو ىيئة التدريس ابرام عقد لبيع األعمال التى ينتجيا مثل المقاالت والكتب وبراءات
االختراع بصفتة عضو ىيئة التدريس وبدون تضارب لممصالح تجاة زمالءة والكمية.مع االلتزام بالموائح
والقوانين المنظمة لذلك .

وفي حالة قيام عضو ىيئة التدريس بانشاء شركات أو مشاريع بحثية لتقديم خدمات استشارية

بموجب عقد مع االخرين لتسويق السمع والخدمات وىذة االرتباطات يجب اال تعوق عضو ىيئة التدريس في

مجال البحث واالنشطة المينية تجاة كميتة  .وفي حالة اشراك طمبة الكمية بالعمل في ىذة الشركات أو

المشاريع البحثية نظير مقابل مادى فيجب اال تؤثر أنشطتيم ىذة عمى تقييميم االكاديمى كطالب عمى اال
يتعارض ذلك مع جداوليم الدراسية المعمنة.
تعبرض الوصبلـــح
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ىناك تزايد مستمر في العالقة ما بين الكمية ممثمة في أعضاء ىيئة التدريس والقطاع الخاص

والييئات الحكومية المرتبطة بانشطة الكمية وذلك لتحقيق تبادل المنفعة فيما بينيما وعمى أغضاء ىيئة

التدريس العمل والبحث في المجاالت التى تخدم المجتمع ولذلك نحن بحاجة الى ايجاد سبل لتحقيق التوازن
بين مسئولية االستقالل الشخصى والخصوصية والنزاىة المينية والمساءلة .حيث تقوم بعض المؤسسات

بدعم بعض المشروعات البحثية التطبيقية ىذه مقابل االستفادة من مخرجات األبحاث في المجاالت المختمفة
مع قيام ىذة الجيات بتوفير فرص التدريب الخارجى لطالب الكمية ويجب عمى الطرفين تشجيع ىذه العالقة

والترحيب بيا.

وقد ينشأ عن ذلك تضارب في المصالح بين الطرفين ولذلك يجب وضع خطوط فاصمة ليذه العالقة

لضمان استم ارريتيا وتحقيقا لمشفافية.

ويجب عمى عضو ىيئة التدريس الحاصل عمى تمويل مادى ليذه المشاريع البحثية أن يقدم تقرير
سنوى تفصيمى لمكمية عن بنود انفاق ىذا التمويل.

وتضارب المصالح في الحاالت التى تحكم االجراءات الخاصة باالفراد والتى من المحتمل أن تتأثر

بأسباب متعددة ومصالح تنافسية في مثل ىذة الحاالت نحن بحاجة الى ايجاد سبل لتحقيق التوازن بين
مسئولية االستقالل الشخصى والخصوصية والنزاىة المينية والمساءلة.

النزاهــــت
نحن ممتزمون بالنزاىة  .وىذا يعني انو ينبغي لنا ممارسة وتصرف واضح تجاه مجتمع الكمية  ،وان

نكون ممتزم ين ومسؤلين عن الميام الرئيسية التي نرتبط بيا في مختمف المو اقف واألدوار وعمى ان نسترشد
بضمائرنا داخل وخارج مجتمع الكمية .
االكاديمي
ة
النزاىت
 تدعم الكمية العمل االكاديمي الذي يشمل التعميم والتعمم والمنح

الدراسية  ،فضال عن االنشطو

التطبيقية الجماعية و الخدمات المينية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .و يتوقع مساىمة أعضاء
ىيئة التدريس بالتعاون مع زمالئيم وادارة الكمية في تحديد الوقت الذي سيخصص لكل نوع من

انواع العمل االكاديمي.
 يحكم عمى التعميم الجيد بكمية ونوعية التعمم التي يوفرىا المشاركون في االنشطو الجامعيو .والمتوقع
من ىيئة التدريس والطالب ان يكرسوا طاقاتو م لتطوير التنافسية وال فعالية وقدرة الطالب ع لى
التعمم.

التريس والتى تشمل بوجو
ولي د
 يتوقع من ىيئة التدريس ان يحكموا ضم ائرىم في االضطالع بمسئ ة
عام إعداد وتنظيم وعرض المواد المستخدمة في محتويات المقرر فى فصول دراسية منتظمة الوقت

وأن يتيحوا من أوقاتيم ساعات مكتبية لمقابمة طالبيم خارج ساعات التدريس لممقررات كما يجب ان

يضطمعوا بدورىم فى تطوير واعداد المقررات الدراسية باستخدام التقنيات الحديثة  ،وتوجيو وتقييم
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مدى تقدم الطالب في المقررات و البحوث النظرية والعممية مع ضرورة االنتياء من تصحيح
االمتحانات واالعمال الفصمية فى وقت مناسب والتى يتم تكميفيم بيا واعالنيا لمطالب واتاحة

الفرصة ليم لالطالع عمى أوراق اجابتيم بعد تصحيحيا.ويجب عمى عضو ىيئة التدريس أن يتيح
الفرصة لطالبو في إبداء أرائيم ومساىماتيم في تحسين جودة المقررات وطرق التدريس.

 من المتوقع ان يحكم الطالب ضم ائرىم في جميع االعمال واألنشطة التى يكمفوا بيا و أيضا أثناء
ممارستيم لحقوقيم  ،بما يحقق جودة العممية التعميمية بأنشطتيا المختمفة ويؤدى الى تأىيميم

لممنافسة في سوق العمل.

 يقع عمى الكمية واجب توفير ظروف آمنة لعمل أعضائيا .ويجب ان يتخذ خطوات فعالة لمنع أى
اضط ار بات دون سبب فى مكان العمل .وباإلضافة الى ذلك  ،فأعضاء ىيئة التدريس مسئولون مع

ادارة الكمية مسئولية مشتركة لتعزيز ظروف آمنة لعمميم في الفصول الدراسية والمختبرات  ،والورش
والمنشأت الرياضية وأى أماكن اخرى .و يجب تطبيق شروط االمان المعممى

عند التعامل مع

المواد الخطره أو المموثة لمبيئة  .كما يجب العمل عمى زيادة الوعى ونشر الثقافة البيئية في ىذا
الصدد.
نزاىو البحث العلمى
يشترك أعضاء ىيئة التدريس والباحثين

واالداريين مباشرة في االنشطو التى تيدف الى تدعيم

وتطوير البحوث العممية والمنح الدراسية .ومن أىم العناصر التى يجب تناوليا ىي :
التأليف والبحوث العممية والمنح الدراسية حيث يجب ضرورة االلتزام بالموائح والقوانين المنظمة لذلك بناءا

عمى ما ورد في قانون حماية الممكية الفكرية رقم  82لسنة  2002وضرورة أن يكون عضو ىيئة التدريس
قدوة وأن يتحمى باألمانة العممية وتجنب الممارسات الخاطئة مثل  :التدليس أو التزوير أو انتحال صفة الغير
وضرورة االلتزام بتوثيق البيانات المتحصل عمييا من مصادرىا المختمفة حماية لمباحثين والمؤلفين.
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نزاه ة القيادة االداريت
يقع عمى عاتق االدارة العميا لمكمية مسؤولية تبني القيم الجامعية كما يتعين عمييا ان تنشىء و
تح ا فظ عمى مناخ الثقة واالحترام المتبادل.
للمساءلة.

ومن ثم يقع عمى عاتق مجمس

الكمية ضمان وجود آليات

و تتولى االدارة العميا م سؤوليات ادارية واسعة .ومن المتوقع انشاء منظومة متكاممة واضحة وشفافة وتكون
متاحة لجميع أعضاء مجتمع الكمية .

وجودة العمل.

وينبغي ان يمم مجتمع الكمية بطبيعو القضايا التى تؤثر عمى

اداء

السريت والوحبفظت عليهب
ويقصد بيا أن التعامل مع المعمومات التى تصنف عمى أنيا سرية يجب ان تعامل عمى ىذا النحو
من جانب مجتمع الكمية.والسرية ال ينبغي ان تحول دون استخدام المعمومات الواردة في الشكاوى أو التعتيم

ي فى موضوع ما يجب أن تفتح لو سرية المعمومات عندما ينتقل من سياق الى آخر .ويجب
عمييا .والتحك م
تطبيق مبدأ السرية بكل دقة عند الحكم في بعض القضايا وذلك لحماية ىوية االشخاص وعدم الخوض في
أعراضيم والتشيير بيم وذلك ضمانا لنزاىة وحيادية التحقيقات.
قبىل أو رفط الهذايب والهببث:
قد يؤثر قبول أو رفض اليدايا واليبات عمى متخذى الق اررات من قيادات الكمية ومن ثم عند
التعاقدات بين الكمية والجيات الخارجية فانو يتحتم عدم قبول أية ىبات أوىدايا من شأنيا اتخاذ ق اررات غير
عادلة تضر بمصالح الكمية .وفي حالة قبول متخذى القرار االوسمة واليدايا الرمزية والتذكارية يتحتم عمية

تدوينيا في سجالت الكمية.

هكبشفت القيبداث االكبديويت االداريت
ىناك ق اررات وتعميمات تنبثق من ادارة الكمية االكايمية واالدارية يجب العمل عمى ضرورة مكاشفة
مجتمع الكمية بيا وضرورة عدم اخفاء بعض الوقائع الجوىرية والمعمومات والبيانات التى تخص أنشطة
الكمية المختمفة .ويراعى قبل صياغة ىذه الق اررات وتنفيذىا بشكميا النيائى ضرورة التشاور فبما بين أعضاء
مجتمع الكمية وعرضيا لممناقشة وعمل تغذية راجعة لتفادى تعارض المصالح وحاالت الصراعات وعدم
الرضا عن ىذة الق اررات بما يضمن تحقيق جودة االداء وسرعة االنجاز.
سريت الوعلىهبث
جميع أعضاء مجتمع الكمية مطالبون بالحفاظ عمى سرية المعمومات والبيانات الواردة في السجالت
الرسمية والخاصة بشئون التعميم والطالب والدراسات العميا والبحوث وشئون المجتمع وتنمية البيئة بالكمية

وعدم السماح ألى طرف اخر خارج الكمية باالطالع عمييا أو الحصول عمى صورة منيا الستغالليا في أى
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غرض اخر بما يضر بمصمحة الكمية ما لم يكن حاصال عمى اذن مسبق قانونى أو رسمى من الجيات

المختصة.

تقذين التقرير الوبلى للكليت
تمتزم الكمية في نياية كل عام مالى بتقديم الكشوف والمستندات المالية عن الموازنة عن العام السابق
موضحا بيا :

 - 1الموارد المالية التى تحصل عمييا الكمية من موازنة الدولة ومواردىا الخاصة الناتجة من االنشطة
المختمفة سواء في مجال التعميم والتعمم والدراسات العميا والبحوث واالنشطة المجتمعية ممثمة فى
الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص والورش االنتاجية والمزارع االنتاجية واليبات التى ترد لمكمية

من الجيات الخارجية.

 - 2أوجة االنفاق طبقا لمبنود المختمفة في الموازنة العامة لمكمية .عمى أن يعمن ذلك عمى مجتمع الكمية

بكل شفافية ومكاشفة
الوسئىليبث
يشترك مجتمع الكمية في األساس بالمسئولية عمى النحو التالي:

 الطالب :حيث تمتزم الكمية بتوفير اتاحة عادلة لكل فرص التعميم والتعمم لكل الطمبة وجميع الفوائد

التى تعود عمى الطالب يجب ان تكون في بيئة خالية من السموك غير االخالقي والتفرقة العنصرية

والتمييز بين الطالب.
 اإلداريين والموظفين :عمى ادارة الكمية اتاحة الفرصة كاممة لالداريين والموظفين بيا الستخرلج
كامل طاقتيم الكامنة لخدمة الكمية في بيئة عمل يسودىا اليدوء واالمان وعدم التمييز بينيم.
 الجيران  :تمتزم الكمية بادارة امكانياتيا ومواردىا الخاصة عمى النحو الذى ال يجور عل

ى حقوق

الممكية الخاصة بالسكان من الجيران وعدم التسبب في أى ازعاج أو مضايقات لمجيران .كما ال

يجوز تحت أى ظرف من الظروف أن يصدر من الكمية أي تصرف يفيم من الجيران عمى انة

تحقير من شأنيم.

 المصداقية :يجب أن يكون ادائنا متسم بالمصداقية والشفافية والحكم الصائب والمكاشفة في كل
الق اررات التى تتخذ من قبل االدارة العميا لمكمية واحترام االطر القانونية لمدولة.

 الحكومة :لدينا تعيد دائم أن تتسم تعامالتنا مع مدينة الجيزة أو الدولة في اطار من الصدق
والشفافية وعدم االستخدام الغير رشيد لممنح الحكومية

 الكمية وأعضاء هيئة التدريس:

مطالبون بتقديم فرص تدريسية وبحثية وخدمة مجتمعية عادلة

لتحقيق الحرية االكاديمية العضاء الكمية تكفل تطوير وجودة التعميم والتعمم والبحث العممى

واالنشطة المجتمعية.
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وبالنظر الى حقوق وكرامة االخرين وممارسة النضال من اجل الشفافية واالمانة عند تعاممنا مع االخرين

كان اليدف االساسى ىو اصدار ىذا الميثاق لكمية الزراعة – جامعة القاىرة بحيث نكون جميعا فخورين بو
وتفعيمة لكى يصبح منارة وضاحة بيضاء لكل أعضاء مجتمع الكمية في حاضرنا ولعقود قادمة ان شاء اهلل
تعالى.
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