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وثيقة اإلجراءات الواجب إتخاذها في حالة سوء السلوك المهني على جميع المستويات
ترتكز هذه الوثيقة على أسس العدالة واملبادئ وعلاى تكادؤ الفار ،والشافدؤية واملسادللة والنزاهاة املهنياة واحليدئياة
واالنتمدل للمعهد واإلصرار على حتقيق رسدلته وأهداؤه وحتمل املسئولية وعلى اجلميع االلتزام بإجرالات هذه الوثيقة
إضدؤة إىل األسس واملبدئ اليت ترتكز عليهد انطالقد من مبدأ العدالة وعدم التمييز .
وقد اختذ املعهد عدئ من اآلليدت لضمدن العدالة وعدم التمييز كماد تبنا هاذه الوثيقاة اإلجارالات املتخاذ يف حدلاه
سول السلوك املهين على مجيع املستويدت وبيدهند كدآليت:
أولا :اإلجراءات المتخذة على مستوى الوحدة  /القسم  /اإلدارة-:
املعاى علاى اجمللاس احلادك )جملاس إئار

 يقاوم السايد مادير الوحاد  /رئايس القسا  /مادير اإلئار بعار أمار الشاخالوحد  /جملس القس (
 يف حدلاة مواؤقاة اجمللاس احلادك  :يات رؤاع أمار الشاخ املعاى إىل السالطة األعلاى ) حسا ماد ورئ بدهليكال التنظيمااملعتمد ( وهو:
 .1وكيل املعهد لشئون التعلي والطالب  :إذا كدن الشخ املعاى ضامن اإلئارات واألقسادم اإلئارياة الايت تقاع يف نطاد
اختصد ،وكيل املعهد لشئون التعلي والطالب مثل أقسدم شئون التعلي أو رعدية الشبدب او شئون اخلرجيني...اخل.
 .2عميد املعهد  :إذا كدن الشخ املعى ضمن إئار أو قس ليس به جملس حدك .
ثاني ا :اإلجراءات المتخذة على مستوى وكيل المعهد-:
يقوم وكيل املعهد املخت

برؤع األمر إىل عميد املعهد.
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ثالثا :اإلجراءات المتخذة على مستوى عميد المعهد-:
 إذا كدن الشخ املعى أحد العدملني أو اإلئارياني ؤاإن عمياد املعهاد يقاوم بإحدلاة األمار للتحقياق باإئار الشائون القدنونياةبدملعهد طبقد للقواعد واللوائح املنظمة.
 بعد االنتهدل من التحقيق ؤإن عميد املعهد يقوم بدعتمدئ توقيع اجلازال املقاح مان إئار الشائون القدنونياة بدملعهاد أماد يفحدلاه إساتحقد الشاخ املعاى اإلحدلاة إىل جملاس تأئيا ؤيقاوم عمياد املعهاد برؤاع األمار إىل جملاس اإلئار ماع التوصاية
بذلك طبقد للقواعد واللوائح املنظمة.
 إذا كدن الشخ املعى احد املعيدين أو املدرسني املسدعدين أو أعضدل هيئة التدريس ؤدن عمياد املعهاد يقاوم برؤاع األمارإىل اإلئار مع التوصية بذلك طبقد للقواعد واللوائح املنظمة.
آلية مواجهة تعارض المصالح
أولا  :تعريف تعارض المصالح-:
ميكن تعريف تعدر املصدحل بدلوضع أو املوقاف الاذ تتاأثر ؤياه موضاوعية واساتقاللية قارار ؤارئ ماد يف وظيفاة عدماة مبصالحة
شخصية مدئية أو معنوية هتمه هو شخصيد أو احد أقدربه أو أصدقدئه املقربني أو عندمد يتأثر أئاله للوظيفة العدمة بإعتبدرات
شخصية مبدشر أو غري مبدشر أو مبعرؤته بدملعلومدت اليت تتعلق بدلقرار.
يتحمل الفرئ يف املوقع العدم مسئولية ضمدن عدم وجوئ أ تعدر للمصدحل يف األعمدل اليت يقوم بأئائهد ؤف العديد من
احلدالت ال يكون تعدر املصدحل ظدهرا للعيدن أو معرؤد يف اجملتمع احمليط.
وإذا مد طبقند هذه التعريفدت على املعهد كم سسة تعليمية يكاون تعادر املصادحل هاو كال موقاف يكاون ؤياه أحاد أعضادل
هيئة التدريس بدملعهد أو قيدئاته األكدئميية أو اإلئارية حيقق مصلحة تتعدر مع مد يتطلبه منصابه مان حيدئياة أو يكاون
منصابه مصادرا ملكدسا لنفساه أو ألشاخد ،يرتبطاون باه وكال موقاف ميكان أن يثاري الشاك أو الشابهة يف وجاوئ مثال هاذا
التعدر .
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ثانيا  :األفراد المستهدفون من هذه اآللية-:

 .1القيدئات األكدئميية للمعهد.
 .2القيدئات اإلئارية للمعهد.
 .3أعضدل هيئة التدريس.
 .4معدوين هيئة التدريس.
 .5اإلئاريني بدملعهد.
 .6األؤرائ ومنظمدت اجملتمع املدين الذين يوكل هل املعهد أعمدل ومهدم أو ي ئون له خدمه مد.

ثالثا  :معايير وقواعد مواجهة تعارض المصالح-:







يعتماد املعهاد يف كدؤاة املمدرسادت الايت جتار باه يف جمادالت التعلاي والبحا العلما وخدماة اجملتماع علاى النزاهاة
الشخصية واملهنية للعدملني به يف منع حدوث أ مواقف تتضمن تعدر للمصدحل سوال ؤعليد أو بصور حمتملة أو
متس مصدحل قدئمة.
على كال قيادئه أكدئميياة يف املعهاد ؤاور قبولاه التعياني يف منصابه أن يعاد قدئماة بكال مصادحله املدلياة واملعنوياة ساوال
املبدشر منهد أو غري املبدشر – اليت تدر علية ؤدئد أو منفعة حدال أو مستقبال من أ نوع ويقدمهد إىل رئيسه املبدشر
وذلك ئون اإلخالل بأحكدم القوانني املنظمة لتقدمي ا إقرارات أو بيدندت أخر إىل جهدت أخر
على املسئول ؤور تعيينه يف منصبه أن يتخذ اإلجرالات الالزمة يف ا تعدر يف املصدحل له مع ا مان املساتفيدين
بدملعهد وإال وج عليه إختدذ اإلجرالات الالزمة إلبالغ املعهد هبذا التعدر وؤق مد بينه القدنون.
حيظر على قيدئات املعهد تقدمي اخلدمدت االستشدرية من أ نوع سوال كدن مدؤوعة األجر أو غري مدؤوعة إال
إذا كدن جلهدت عدمة أو حبثية ويشحط مواؤقة رئيسه املبدشر على قيدمه بتقدمي االستشدر وعلاى مقدبلهاد املادئ .
وجيوز تقدمي االستشدرات إىل اجلمعيدت اخلريية أو الىت ال هتدف لتحقيق ربح بشرط أن تكون بدون مقدبل.

 كمد يشحط أن يكون كل تعدمل للقيدئات بادلبيع أو الشارال أو اإلجيادر أو االنتفادع أو التصارف علاى أ حناو ماع
أ من وحدات املعهد ومراكزهد مقدبل السعر العدئل الذ يتقدضده اآلخرون وبشرط إخطدر رئيساه املبدشار باأنواع
املنفعة اليت قد حيصل عليهد.
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 جي على القيدئات وأعضدل هيئة التدريس بدملعهد مراعد عدم تعدر املصدحل عند قبول اهلدايد وأشكدل اجملدملة
األخر من األشخد ،واجلهدت املختلفة سوال كدن هلد مصدحل مع اجلهة اليت يرأسهد أو يعمل هبد أم ال
كمد على املسئول عند تركه ملنصبه مراعد أال يكون توليه ملندص أو قيدمه بأعمدل مهنية ممد ميكن أن يعترب استغالل
ملنصبه السدبق وأن يتجن االتصدل املبدشر بدجلهة اليت كدن يراسلهد أو يعمل هبد أو بدلعدملني الذين كدن يرأسه
إال بدلقدر املتد لكل من يقوم بذات األعمدل من الغري كمد يظهر عليه إستخدام معلومادت ميكان أن يكاون قاد
حصل عليهد حبك منصبه السدبق ويكون تطبيق هذه املعديري مبد ي ئ إىل جتن أية شبهة لتعدر مصدحل املسئول
مع مقتضيدت منصبه.
رابعا :التزامات المستهدفون بهذه اآللية-:

يلتزم كل عضو من أعضاء المعهد واألفراد المستهدفون بآلية تعارض المصالح بما يلي-:







اإلؤصد عن احتمدالت تعر املصدحل اخلدصة به سنويد أو اإلؤدئ بذلك يف حدله حدوث تغيري.
أعمدل
تنظي اإلمتحدندت مبد يهيئ الفرصة بتطبيق احلزم والعدل يف نفس الوق واالمتندع عن املشدركة يف أ من
اإلمتحدندت عند وجوئ أقدرب حيت الدرجة الرابعة وال يستند تصحيح الكراسدت إال ألشخد ،م هلني وم متنني.
مراعاد الدقاة التدماة يف تصاحيح كراسادت اإلجدباة ماع احملدؤظاة علاى ساريه األمسادل ماد مل يكان النظادم يسامح بغاري
ذلك.
عدم قبول اهلدايد أو التربعدت من اجلهدت املشبوهة أو من أشخد ،سيئى السمعة أو تثدر حوهل جمدئالت أخالقية أو
متس الشرف والنزاهة واالبتعدئ عن هذا أؤضل للم سسة من ا ؤدئد قد جتى من التربع.
وقف التعدمل مع أ جهة أو شخ ثب م خرا تورطهد أو تورطه يف مسدئل متس النزاهة أو الشرف.

 إمتندع أسدتذ املعهد وكدؤة املنتسبني إليه بقبول هدايد أو تربعدت شخصية خدصة من أشخد ،هل عالقة بعمله يف
املعهد.
 تتعدمل قيدئات املعهد بعدل وإنصدف مع األسدتذ الطالب واملوظفني واإلسهدم بسلوكه يف تنمية قي العدل واملسدوا
وتكدؤ الفر ،وعدم اجملدملة على حسدب احلق والتغدض عن أخطدل ذو احلظو وامليل حنو ذو املكدنة.
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آلية لضمان عدم التعارض في المصالح بين األطراف المختلفة في المعهد

أول  :القواعد العامة
عدم إستخدام ممتلكدت املعهد اخلدصة للحصول على مكدس شخصية.

 عدم االلتحد بأ مهدم عمل خدرجية سوال كدن مبقدبل مدئ أم بدون مقدبل قد تعمل على تشاتي الوقا واالنتباده
وت ثر على أئال العمل بدملعهد.
 ينبغ أن يتمتع اجلميع حبقو اإلنسدن األسدسية وأال يعح

أحد للمعدنده اجلسدية أو العقلية أثندل العمل بدملعهد.

 جي عدم حدوث تعص بسب العر أو اللون أو اجلنس أو التوجه اجلنس أو الظروف اإلجتمدعية أو احلدلة األبوية أو
الدين أو الرأ السيدس أو اإلعدقة أو السن.






تشجيع املندؤسة العدئلة ؤدملندؤسة العدئلة ه أسدس تطوير وجتديد األعمدل مع مراعد االلتزام بصور مالئمة بدلقوانني.
ال يت السمد ألعضدل هيئاة التادريس أو معادونيه أو العادملني بدلقيادم باأ أعمادل خادر امل سساة مثال إلقادل احملدضارات
واالشحاك ىف ئورات تدريبية أو القيدم بأعمدل استشدرية إذا كدن تتعدر مع مصلحة امل سسة.
ال تقوم امل سسة أو أ إئار من إئاراهتد بدلدخول ىف تعدمالت مدلية خدر امل سسة مع أطراف تربطه عالقدت شخصية
أو أسرية مع أعضدل هيئة التدريس أو معدونيه أو العدملني بدمل سسة.
اإلعالن عن اإلجرالات اليت تستخدمهد امل سسة لتجن تعدر املصدحل لكدؤة أعضدل هيئة التدريس والعدملني بدمل سسة.

ثانيا :آلية عدم تضارب المصالح علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

 ال يت إشراك أعضدل هيئة التدريس واهليئة املعدونة ىف أعمدل االمتحدن أو التصحيح أو املراقبة والكنحوالت إذا كدن هل
أقدرب حىت الدرجة الرابعة.

 ال يت إشراك أعضدل هيئة التدريس واهليئة املعدونة ىف القيدم بدلتدريس ىف حدلة وجوئ أحد األقدرب من الدرجة األوىل.
 ال يت إشراك أعضدل هيئة التدريس ىف اإلشراف أو مندقشاة أ رسادئل علمياة ألقادرهب أو إذا كدنا تاربطه بأصاحدهبد
عالقدت شخصية.
ثالثا :آلية عدم تضارب المصالح على الموظف:

 على املوظف أال يقبل اهلادايد واملميازات والتعويضادت والحؤياه مان طارف آخار حيا قاد ميثال هاذا إنتهادك للقاوانني أو قاد
ي ثر أو يبدو م ثرا على احلك اإلححايف على أئال العمل أو الواجبدت اخلدصة.

 جي أن يعرف كل املوظفني البنوئ والشروط األسدسية لتوظيفه حي نُوص أن حيصل كل املوظفني ممن ميتلكون نفس
اخلربات واألئال وامل هالت على مرت متسدو لنفس العمل.
 االمتنادع عان القيادم باأ نشادط مان شاأنه أن يا ئ إىل حادوث تضادرب حقيقا أو ظادهر أو حمتمال باني مصادحله
الشخصية من جهة وبني مس وليدته ومهدمه الوظيفية من جهة أخر .
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اإلمتنادع عان القيادم باأ نشادط ال يتندسا ماع أئائاه املوضاوع واملتجارئ ملهدماه أو ميكان أن يا ئ إىل معدملاة تفضايلية
ألشخد ،طبيعيني أو إعتبدريني يف تعدمالهت مع احلكومة أو يس ل لسمعة املعهد أو يعر عالقته مع اجلمهور للخطر.
إعالم رئيسه املبدشار خطياد وبشاكل ؤاور يف حادل تضادرب مصادحله ماع أ شاخ يف تعدمالتاه ماع احلكوماة أو إذا
نشأ التضدرب بني املصلحة الشخصية واملصلحة العدمة أو تعر املوظف إىل ضغوط تتعدر مع مهدمه الرمسية أو تثري
شاكو حاول املوضاوعية الايت جيا أن يتعدمال هباد ماع إيضاد طبيعاة عالقاة التضادرب وعلاى الارئيس املبدشار اختادذ
اإلجرالات الالزمة لذلك ويف مجيع األحوال جي مراعد املصلحة العدمة عند معدجلة هذا التعدر .
عدم استخدام وظيفته بصور مبدشر أو غري مبدشر للحصول على مكدس مدلية أو أ ش ل ذ قيمة ملصلحة خدصة
به او بعدئلته.
عدم إستغالل أو توظياف املعلومادت الايت حيصال عليهاد أثنادل تأئيتاة ملهدماه الرمسياة وبعاد إنتهادل عملاه يف املعهاد كوسايلة
لتحقيق مندؤع شخصية لنفسه أو لغريه بشكل مبدشر أو غري مبدشر أو لإلسدل إىل الغري وعدم القيدم بإؤشدل معلومدت
إلعطدل امتيدز غري عدئل أو غري معقول ألطراف أخر .

 جي احلصول على املواؤقادت الالزماة وؤقاد للقاوانني واألنظماة الندؤاذ ذات العالقاة يف حدلاة رغبتاه يف االشاحاك يف عملياة
مجع التربعدت أو اجلوائز أو املسدمهدت العينية مل سسدت خريية وجيوز للرئيس املبدشر الطل من املوظف تقلي األنشطة
أو تعديلهد أو إهندئهد عندمد ير أهند سيحت عليهد نشول تضدرب حقيق أو ظدهر أو حمتمل يف املصدحل.
 تفدئ إقدمة عالقدت وثيقة مع أؤرائ أو م سسدت تعتمد مصدحلهد بشكل أسدس على قراراته أو قرارات املعهد.
 ال يت إشراك العدملني ىف أعمدل االمتحدندت اذا كادن هلا أقادرب حاىت الدرجاة الرابعاة وسايعمل املعهاد علاى مراجعاة هاذه
اآلليادت ئورياد وإضادؤة ماد ميكنهاد مان إجارالات أخار تلازم لتحقياق عادم التعادر يف املصادحل باني األطاراف املختلفاة يف
املعهد.
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وثيقة سياسة المعهد في توزيع أعباء العمل على الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
هتات هاذه الوثيقاة بوضاع إطادر عمال يضامن حتقياق مبادأ العدالاة يف توزياع املهادم وأعبادل العمال باني أعضادل هيئاة التادريس
ومعدونيه ألن العنصر البشر أحد أه عندصر اإلنتد وهو أه أئوات كدؤة النظ وامل سسادت يف تنفياذ خطتهاد وحتقياق
رغبتهد يف التطوير وتض اإلجرالات والسيدسدت اليت سيتبعهد املعهد مد يل -:
 توزيع أعبدل اإلشراف واملهدم األكدئميية والعلمية واإلئارية على أعضدل هيئة التدريس بدلتسدو والشفدؤية والعدالة املطلقة.
 أن يكون توىل املهدم اإلشراؤية األكدئميية وؤقد ملعديري موثقة ومعلنة ومعتمد من اجمللس األكدئمي .
 التعرف على األعمدل واملهدم اليت تسند لعضو هيئاة التادريس وحتدياد أوجاه القصاور يف أئائاه ماع توجيهاه
على جرعة التدري املندسبة.
 حتفيز وشحذ نشدط أعضدل هيئة التدريس ومعدونيه لتحقيق أهداف التطوير بدملعهد.

للحصاول

 توؤري بيئة العمل املالئمة لتمكني أعضدل هيئة التدريس ومعدونيه من إشبدع حدجدهت وحتقيق أهداؤه .
 إعطدل الفرصة لتبدئل األؤكدر حبرية ممد ي ئ إىل التعدون بني األؤرائ والعمل برو الفريق.
 تطبيق مبدأ مكدؤأ كدؤة األعمدل اإلئارية واألكدئميية اإلضدؤية وتوؤري الدع املدئ الالزم هلد.

 التعارف بشاكل ئور علاى ماد رضاد أعضادل هيئاة التادريس ومعادونيه عان القيادئات األكدئميياة بدملعهاد واالساتجدبة
بشكل ؤور لشكواه وحل أسبدب عدم الرضد.
 توؤري اآلليدت اليت تعمل على ضمدن رضد أعضدل هيئة التدريس ومعادونيه بشاكل ئائا ومستمر وسايعمل املعهاد علاى
مراجعة هذه اآلليدت ئوريد وإضدؤة مد ميكنهد من إجرالات أخر تلزم لتحقيق العدالة واملسدوا بني أعضدل هيئة التدريس
ومعدونيه .

آلية ضمان العدالة والحيادية وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين
هتات هاذه اآللياة بوضاع أطار عمال تضامن حتقياق مبادأ العدالاة واحليدئياة وعادم التميياز باني أعضادل هيئاة التادريس والطاالب
والعدملني عل النحو االيت:
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أولا  :ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة:
توجد إجرالات حمدئ ومعلنة لضمدن العدالة وعدم التمييز بني أعضدل هيئة التدريس  /اهليئة املعدونة وتتمثل هذه اإلجرالات
يف:
مد خي التدريس واإلمتحدندت:
 تطبيق شروط الحقية على مجيع أعضدل هيئة التدريس والعدملني طبقد للقوانني املنظمة بغض النظرعن أ اعتبدرات اخر.
 ان يت توزيع سدعدت وأعبدل التدريس بدلتسدو بدلنسبة ألعضدل هيئة التدريس الذين يشحكون ىف نفس الدرجة العلميةمع مراعد احلد األقصى لكل ئرجة وؤقد للقوانني واللوائح املنظمة لذلك.
 ان يت توزيع إنتدابدت التدريس واإلمتحدندت بطريقة ئورية ومعلنة وتتس بدلشفدؤية. يات توزياع املهادم واملسائوليدت بدلتسادو علاى مجياع أعضادل هيئاة التادريس مثال أعمادل الكناحوالت وإعادائ اجلاداولواملشدركة يف اللجدن وغريهد من املهدم.
 وضع جلدن املمتحنني واملندقشة من خالل جملس القس العلم كل ؤصل ئراس . ان يت تقيي املقررات العملية الشفوية والفنياة وأعمادل التصامي وؤقاد ملعاديري واضاحة ومعلناة لكال مان الطاالب وأعضادلهيئة التدريس.
 تسل منوذ لإلجدبة النموذجية لإلمتحدن ايل الكنحول لضمدن حصول مجيع الطالب عل ؤر ،متسدوية يف التصحيحمن قبل مجيع اعضدل جلنة املمتحنني.
 يت تقيي الورقة االمتحدنية من قبل جلنة مشكلة من جملس القس العلم ومن خالل منوذ معلن ويتس بدلشفدؤية سيدسة تعيني املعيدين معلنة ومعتمد حمدئ من خالل خطة تعيني املعيدين مراعد التخصصدت واخلربات العملية والتدريسية عند تعيني أعضدل هيئة التدريس  /اهليئة املعدونة.ثاني ا  :ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب:
يطباق املعهاد مبادأ املسادوا وعادم التميياز باني الطاالب وإتدحاة مبادأ تكادؤ الفار ،بيانه مان خاالل تاوؤري جمموعاة مان
املمدرسدت متكنه من االستفدئ من أنشطة املعهد وؤر ،التعلي بصور متوازنة مع إححام حقو اإلنسدن وتتضمن:
 إتدحة مصدئر املعرؤة بدملعهد جلميع الطالب. توزيع املنح واإلعدندت املدلية على الطالب غري القدئرين وؤقد للظروف االجتمدعية لكل منه . -توحيد األسلوب املتبع ىف التقيي لكدؤة الطالب الذين يشحكون ىف نفس املقرر.
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-

إعالن نتيجة الطالب ىف نفس الفرقة ىف توقي واحد مع عدم السمد بتسري النتيجاة لابعض الطاالب قبال اعالهناد
للجميع.
إستطالع آرال الطالب بعقد ندوات ولقدلات وكذلك بإستخدام قوائ االستقصدل.
لكل الطالب احلق ىف التظل ضد أ قرار أو إجرال يرونه غري منصف أو متحيز.
تطبق القواعد على مجيع الطالب من حي املسدوا يف ؤر ،التعلي وشروط القبول وإختبدرات املقدبلة الشخصية إن
وجدت.
عدم حمدبد بعض الطالب على حسدب البعض اآلخر.
ترتي األمسدل يف قدئماة الطاالب وكاذلك يف االمتحدنادت ) أرقادم اجللاوس ( أجباديد ووجاوئ جاداول حمدضارات للجمياع
معلنة مع تقسي جمموعدت العمل .
ممدرسة األنشطة الطالبية املختلفة وإنتخدبدت إحتدئ الطلبة مكفولة جلميع الطلبة .
يوجد صندئيق للشكدو واملقححدت.
عدالة اإلمتحدندت حي تت بواسطة تشكيل جلدن ئاخلية وخدرجية معتمد .
إعالم الطالب بأسدلي التقومي املختلفة ووجوئ إسحاتيجية معتمد للتقومي الطاليب والتأكيد عل حقها يف االطاالع
عل نتدئج التقييمدت اخلدصة هب وئرجدت أعمدل السنة للمقررات املختلفة عن طريق إعالهند بدلقس العلم .
حق الطالب يف التقدم للتظل أو الشكدو وتعديل أحواهل إذا لزم األمر ذلك.
مشدركة الطالب يف إعدائ اخلطة اإلسحاتيجية والدراسة الذاتية للمعهد.
متثيل الطالب يف امل مترات املنعقد بدملعهد.
وجوئ سيدسة ئع الطدل املتميز والطدل املتعثر.
وجوئ نظدم للثواب والعقدب للطالب معلن طبقد للقواعد واللوائح املنظمة.
وجوئ نظدم يسمح لتقيي الطدل للمحتو العلم ومستو أئال أعضدل هيئة التدريس من خالل اإلستبيدندت.
توزيع توصيف املقرر عل الطالب يف بداية كل ؤصل ئراس ملعرؤته حمتو وهدف ومهدرات املقرر وأسدلي وموعد
التقيي .
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جميع هذذه اإلجذراءات معلنذة وتمذار بشذفافية بواسذطة المجذالس األكاديميذة وكتذاب دليذل الطالذب ومذن خذال موقذع
المعهد علي النحو اآلتي:
-

يقوم جملس كل قس مبراعد الشفدؤية من حيا املسادوا باني مجياع الطاالب يف ؤار ،التعلاي والتقاومي وممدرساة االنشاطة
ئاخل املعهد ويف ضول اللوائح اجلدمعية.
حيدئ جملس كل قس يف هندية كل ؤصل ئراس تشكيل جلدن املمتحنني من اعضدل هيئة التدريس واهليئة املعدونة تتسا
بدلنزاهة والشفدؤية لضمدن عدالة التقيي والتصحيح.
يلتزم القس بآلية لتطبيق التقيي بشفدؤية عل مجيع الطالب والتأكياد علا حقها يف االطاالع علا نتادئج التقييمادت
اخلدصة هب وئرجدت اعمدل السنة للمقررات املختلفة عن طريق إعالهند بدلقس العلم .
يلتزم القس بوجوئ سيدسة لدع الطدل املتميز والطدل املتعثر.
يلتازم القسا بوجاوئ نظادم يسامح لتقياي الطدلا للمحتاو العلما ومساتو أئال أعضادل هيئاة التادريس مان خاالل
اإلستبيدندت .
يلتزم القس بتوزيع توصيفدت املقرر عل الطاالب يف بداياة كال ؤصال ئراسا ملعارؤته حمتاو وهادف ومهادرات املقارر
وأسدلي وموعد التقيي .
علا مان ياتظل مان أ شاكل مان أشاكدل املمدرساة غاري العدئلاة ان يقاوم بإتبادع اآللياة املنظماة لتقادمي الشاكدو الختادذ
اإلجرالات التصحيحية ملعدجلة املمدرسة الغري عدئلة وإخطدر الشدك بنتيجة التصحيح.

المصداقية في الوعود واإلستجابة للشكاوى والمقترحات تتم من خال :
 وجوئ آلية وجلنة خدصة بدلشكدو واملقححدت مثل صندو تلقى الشكدو واملقححدت. يت متدبعة صندو الشكدو واملقححدت بصفة ئورية واإلطالع عليهد ويت اختدذ القارارات الالزماة وتقييمهاد يف ضاولالشاكدو أو املقححادت والقيادم بإخطادر األؤارائ بنتيجاة الشاكو أو املقاح ماع حتدياد آليادت للتغلا علا الشاكو
وحتقيق املقح إن أمكن.
 يتخاذ املعهاد العدياد مان القارارات التصاحيحية مثال تشاكيل جلادن للنظار يف التظلمادت الايت يتقادم هباد الطاالب وإجارالالتصوي الالزم إذا لزم األمر.
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ثالثا  :ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين:

 وجوئ ئليل أخالقيدت املهنة للموظفني والعدملني. يات تقياي أئال العادملني وإعادائ تقادرير الكفادل مبوضاوعية ويكاون مان حاق العدمال الاتظل ىف نتيجاة التقياي أمادم اجلهاةاألعلى.
 تكدؤ الفر ،يف الحقيدت طبقد للمعديري اليت وضعهد املعهد ىف هذا الشأن وىف ضول القوانني املنظمة لذلك بغض النظرعن أ اعتبدرات وكذلك يف توزيع األعمدل.
 يت نقل العدملني بني اإلئارات وؤقد لرغبدهت إذا كدن ذلك ال يتعدر مع مصلحة العمل ئاخل هذه اإلئارات. يت تطبيق اجلزالات على كل العدملني املخدلفني بغض النظر عن شخصيدهت . يت توزيع العدملني على اإلئارات املختلفة وؤقد لتخص كل منه يت توزيع املهدم ئاخل االئار الواحد بدلتسدو بني املوظفني. يت منح مكدؤآت اضدؤية للعدملني طبقد للكفدل واجلهد املبذول. وجوئ سيدسة لتعيني العدملني مع مراعد التخصصدت عند تعيني العدملني. وجوئ هيكل تنظيم للعدملني. عدم وجوئ حواجز يف االتصدل بني العدملني واإلئار . وجوئ إجتمدعدت مفعلة بني العدملني واإلئار . وجوئ نظدم للثواب والعقدب وإختيدر وتكرمي العدمل املتميز. توزيع املكدؤآت واحلواؤز يف ضول القواعد املعتمد واملعلنة من املعهد  .وبطريقة معلنة على أن تتس بدلشفدؤية التعدمل مع مجيع العدملني يقوم عل مبدئ الثقة واملصداقية والعدل واالححام.ومجيع هذه اإلجرالات معلنة ومتدرس بشفدؤية مع التأكيد عل أن يقوم رئيس كل قس بتوزيع أعبدل العمل اإلئار واحلواؤز
واملكدؤآت عل السدئ اإلئاريني والعدملني بدلقس بعدالة وشفدؤية ومبد يتندس مع جهد وكفدل كل منه .

رابعا :إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة:

 تلتزم امل سسة بإختدذ قرارات تصحيحية جتده أ ممدرسدت غري عدئلة. تلتزم امل سسة بدإلعالن عن القرارات املتعلقة بتصحيح أ ممدرسدت غري عدئلة. تلتزم امل سسة بوضع خطة ؤورية لتصحيح املسدرات غري العدئلة ؤور اكتشدؤهد مثل ) تشكيل اللجدن اإلستشدرية املنبثقةمن اجمللس األكدئميى  -توزيع االعبدل التدريسية  -احلواؤز واملكدؤآت  -أسدلي التعلي  -أئوات التقومي (ويفعل املعهد
القرارات اليت اختذت لتصحيح املسدرات غري العدئلة وتساتفيد مان التغذياة الراجعاة الاوارئ مان املساتفيدين مان القارارات
اليت اختذت لتصحيح املسدرات غري العدئلة.
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وقد تم اتخاذ إجراءات  /قرارات تصحيحية في المعهد لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة ومن هذه اإلجراءات:
 إعدئ توزيع االعبدل التدريسية ألعضدل هيئة التدريس طبقد لتخصصدهت بدألقسدم العلمية املختلفة إستجدبة لشكواه . إعدئ تصحيح أورا الطالب املتظلمني من ئرجدهت يف اإلمتحدن النهدئ أو أعمادل السانة وتشاكيل جلناة لتقياي الورقاةاإلمتحدنية أو للتصحيح إذا كدن الشكو مجدعية وإختدذ الالزم بندل عل قرارهد.
 مت وضع آلية لضمدن العدالة وعدم التمييز بني اؤرائ جمتمع املعهد.وسذيعمل المعهذد علذى مراجعذة هذذه اآلليذات دوريذا وإضذافة مذا يمكنهذا مذن إجذراءات أخذرى تلذزم لتحقيذ العدالذة
والمساواة بين مجتمع المعهد.
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ميثاق حقوق الملكية الفكرية
ميثد حقو امللكية الفكرية بدملعهد والذ أعد ضمن ) املصداقية واألخال ( وين

عل :

حنن أعضدل هيئة التدريس ومعدونيه واإلئاريني والطالب بدملعهد العدىل للهندسة والتكنولوجيد بدميدط اجلديد نعلن إلتزامند
حبقو امللكية الفكرية والنشر وذلك من خالل األسلوب التديل كل يف جمدله:
 -1يلتزم أعضدل هيئة التدريس ومعدونيه واإلئاريني والطالب أئبيد وقدنونيد بكل بنوئ هذا امليثد ويعدهدون اهلل عل ذلك.
 -2يلتزم أعضدل هيئة التدريس بعدم االعتدال عل حقو امللكية الفكرية للغري سوال عند إعدائ البحوث العلمياة أو تاأليف
وإعدائ الكت اجلدمعية أو عند اإلشراف عل الرسدئل العلمية وان يشدر يف كل كتدب جدمع صراحة إيل اس م لفه
.
 -3يحت عل االلتازام السادبق عادم نسا ؤصاول مان كتا أو حباوث قادم آخارون بتقادميهد للحقياة أو النشار العلما ونسابتهد
لشخ مل يق بدلتأليف أو الحمجة أو اإلعدائ.
 -4يلتازم أعضادل هيئاة التادريس باإححام العقوبادت القدنونياة الايت تحتا علا اإلعتادال علا حقاو امللكياة الفكرياة للغاري والايت
حيدئهد قدنون تنظي اجلدمعدت.
 -5يلتزم املدرسون املسدعدون واملعيدون بدملعهد بإححام حقو امللكية الفكرية للغري سوال عند إعدائ الرسدئل العلمية أو عند
إعدائ حب مقدم إيل أعضدل هيئة التدريس يف مقررات املدجستري أو الدكتوراه واحلر ،عند االقتبدس أن يكون) حمدوئا (
أن ينس لصدحبه بشكل واضح يف منت الرسدلة أو البح ويف املراجع.
 -6يحت عل اإللتزام السدبق إححام املدرسني املسدعدين واملعيدين للعقوبدت القدنونية اليت تحت عل اإلعتدال عل حقاو
امللكية الفكرية للغري واليت حيدئهد قدنون تنظي اجلدمعدت.
 -7يلتازم إئارياو املعهاد خدصاة العادملني مبكتباة الطدلا بتوعياة املاحئئين علا املكتباة بدلعواقا املحتباة علا اإلخاالل حبقاو
امللكياة الفكرياة والنشار ويلتزماون بعادم السامد بنسا البحاوث أو الرسادئل العلمياة املوجاوئ بدملكتباة إال باإذن كتاديب مان
امل لف أو البدح أو املسئولني بدملكتبة.
 -8يلتزم العدملون بإئار الشئون القدنونية بتنفيذ الشق املتعلق مبخدلفة قواعد النشر العلم والعقوبدت املحتبة عليه.
 -9يلتزم العدملون بإئار الدراسدت العليد بدملعهد بتنفيذ اللوائح اخلدصة حبقو النشر العلم والتأليف لطالب الدراسدت العليد.
 -11يلتازم طاالب املعهاد مبراعاد حقاو امللكياة الفكرياة لآلخارين ساوال عناد االطاالع يف املكتباة أو عناد ئخاوهل للمواقاع
اإللكحونية وعدم نس أعمدل اآلخرين ونسبتهد ألنفساه ئون وجاه حاق واإللتازام بدألبعادئ القدنونياة املحتباة علا خمدلفاة
ذلك.
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بدمياط الجديدة

ويواكب هذه اإللتزامات ويتوازي معها إلتزام مؤسسي  ،يتمثل في إلتزام المعهد بما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

حيظر املعهد إستخدام الربامج اجلدهز و غري املرخصة عل أجهز احلدس اآليل واألجهز ذات العالقة.
حيظر املعهد نس املصنفدت الفكرية بدلشكل الذ ميثل إعتدال عل حقاو امل لاف طبقاد لقادنون محدياة امللكياة الفكرياة
والنشر.
يعمل املعهد عل نشر ثقدؤة أمدنة البح العلم عل أعضدل هيئة التدريس وكدؤة املستفيدين من خدمدته مبد يف ذلك
األسدلي الصحيحة لإلقتبدس.
يوؤر املعهد جلنة لتحقيق االنضبدط ملتطلبدت أمدنة البح العلم ؤيمد ينشره أعضدل هيئة التدريس والطالب.
يسدند املعهد أعضدل هيئة التدريس والطالب وكدؤة مراكزه يف احلفدظ عل حقو ملكيته الفكرية.
طبع ملصقدت ومطويدت لنشر ثقدؤة محدية حقو امللكية الفكرية واحلفدظ على أخالقيدت املهنة توزع بدملعهد.
تنظاي ئورات تدريبياة وورش عمال لنشار ثقدؤاة محدياة حقاو امللكياة الفكرياة باني أعضادل هيئاة التادريس والطاالب ومجياع
العدملني بدملعهد.
وضع ميثد احلفدظ على القي اجلدمعية وئليل محدية حقو امللكية الفكرية والنشر مبوقع املعهد عل شبكة اإلنحن .
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