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  المستويات جميع على المهني السلوك سوء حالة في تخاذهاإ الواجب اإلجراءات وثيقة

ة، زاهةوالن والمساءلة، والشفافية، الفرص، تكافؤ وعلى المبادئو العدالة أسس على الوثيقة هذه ترتكز  المهني

عال وعلى ،المسئولية وتحمل ،وأهدافه رسالته تحقيق واإلصرار على للمعهد واالنتماء والحيادية، زام جمي  االلت

  .التمييز عدمو العدالة مبدأ من انطالقا عليها ترتكز التي والمبادئ األسس إلى إضافة الوثيقة هذه بإجراءات

ة هذه تبنت كما ،التمييز وعدم العدالة لضمان اآلليات من عدد المعهد اتخذ وقد ي المتخذة اتاإلجراء الوثيق  ف

  :كاآلتي وبيانها المستويات جميع على المهني السلوك سوء حاله

  -:اإلدارة  /القسم  /الوحدة مستوى على المتخذة اإلجراءات :أوالً 

ى المعنى الشخص أمر بعرض اإلدارة مدير / القسم رئيس / الوحدة مدير السيد يقوم -  (لحاكما المجلس عل

 ) القسم مجلس / الوحدة إدارة مجلس

ة في - ة حال تم : الحاكم المجلس موافق ع ي ر رف ى الشخص أم ى المعن ى السلطة إل ا حسب ( األعل  دور م

 :ووه ) المعتمد التنظيمي بالهيكل

ةاإلدا واألقسام اإلدارات ضمن المعنى الشخص كان إذا : والطالب التعليم لشئون المعهد وكيل .١ ي ري  الت

 الشباب رعاية أو التعليم شئون أقسام مثل والطالب التعليم لشئون المعهد وكيل اختصاص نطاق تقع في

 .الخ...الخريجين شئون او

 .حاكم مجلس به ليس قسم أو إدارة ضمن المعنى الشخص كان إذا : المعهد عميد .٢

    ً   -المعهد: وكيل مستوى على المتخذة اإلجراءات :ثانيا

  .المعهد عميد إلى األمر برفع المختص المعهد وكيل يقوم        

    ً  -المعهد: عميد مستوى على المتخذة اإلجراءات :ثالثا

ى الشخص كان إذا - املين أحد المعن ين أو الع إن اإلداري د ف د عمي وم المعه ة يق ر بإحال قل األم  لتحقي

 .المنظمة واللوائح للقواعد طبقا بالمعهد الشئون القانونية بإدارة

د فإن التحقيق من االنتهاء بعد  - د عمي وم المعه اد يق ع باعتم رح الجزاء توقي ن المقت  الشئون رةإدا م

ي أما بالمعهد ، القانونية ه ف ى الشخص ستحقاقإ حال ة المعن ى اإلحال س إل وم تأديب مجل د فيق  عمي

 .المنظمة واللوائح للقواعد طبقا بذلك التوصية مع مجلس اإلدارة إلى األمر برفع المعهد
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د فان التدريس هيئة أعضاء أو المساعدين المدرسين أو المعيدين احد المعنى الشخص كان إذا -  عمي

 .المنظمة واللوائح للقواعد طبقا بذلك التوصية مع اإلدارة إلى األمر يقوم برفع المعهد

  

  المصالح تعارض مواجهة آلية

  -المصالح: تعارض تعريف : أوالً 

ف أو بالوضع المصالح تعارض تعريف يمكن ذي الموق أثر ال ه تت رار واستقاللية موضوعية في رد ق ا ف ي  م ف

ة ة وظيف ة شخصية بمصلحة عام ة أو مادي ه معنوي و تهم ه احد أو شخصيا ه ربين أصدقائه أو أقارب  أو المق

أثر أداءه عندما ة يت ة للوظيف اراتإب العام ر أو مباشرة شخصية عتب رة غي ه أو مباش اتبالمعل بمعرفت ي وم  الت

  .بالقرار تتعلق

 ا،بأدائه ميقو التي األعمال في للمصالح تعارض أي وجود عدم ضمان مسئولية العام الموقع في الفرد يتحمل 

ً  أو للعيان، ظاهراً  المصالح تعارض يكون ال الحاالت من العديد ففي  . المحيط المجتمع في معرفا

ون تعليمية كمؤسسة المعهد على التعريفات هذه طبقنا ما وإذا و المصالح تعارض يك ل ه و موقف ك ه نيك  في

د التدريس هيئة أعضاء أحد ه أو بالمعه ة قيادات ة أو األكاديمي ق اإلداري ارض  مصلحة يحق ع تتع ه ام م  يتطلب

 أن يمكن موقف وكل به، يرتبطون ألشخاص أو لنفسه لمكاسب مصدراً  منصبه يكون أو ، حيادية من منصبه

 . التعارض هذا مثل وجود في الشبهة أو الشك يثير

 ً   -:المستهدفون من هذه اآللية األفراد : ثانيا

 .للمعهد األكاديمية القيادات .١

 .للمعهد اإلدارية القيادات .٢

 .التدريس هيئة أعضاء .٣

 .التدريس هيئة معاوني .٤

 بالمعهد.  اإلداريين .٥

 . ما خدمه له يؤدون أو ومهام أعمال المعهد لهم يوكل الذين المدني المجتمع ومنظمات األفراد .٦
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 ً  -:المصالح تعارض مواجهة وقواعد معايير : ثالثا

 يم مجاالت في به تجرى التي الممارسات كافة في المعهد يعتمد ة العلمي والبحث التعل عالمج وخدم ى تم  عل

ارض تتضمن مواقف أي حدوث منع في به للعاملين والمهنية الشخصية النزاهة افعل سواء للمصالح تع  أو ي

 .قائمة مصالح تمس أو ،محتملة بصور

 ى اده كل عل ة قي ي أكاديمي د ف ور المعه ه ف ين قبول ي التعي د أن منصبه ف ة يع ل قائم ةالم مصالحه بك  الي

وع أي من بالمستق أو حاال منفعة أو فائدة علية تدر التي – المباشر غير أو منها المباشر سواء والمعنوية  ن

ك ، المباشر رئيسه إلى ويقدمها ام اإلخالل دون وذل وانين بأحك ة الق ديم المنظم رارات اى لتق ات أو إق  بيان

 أخرى جهات إلى أخرى

 ي الالزمة اإلجراءات يتخذ أن منصبه في تعيينه فور المسئول على ي تعارض اى ف ه المصالح ف ع ل  اى م

ذا المعهد إلبالغ الالزمة اإلجراءات تخاذإ عليه وجب وإال ، بالمعهد المستفيدين من ا به ق رض،التع ا وف  م

 . القانون بينه

 ى يحظر ادات عل د قي ديم المعه ن االستشارية الخدمات تق وع أي م رغ أو األجر مدفوعة كانت سواء ، ن  ي

ة لجهات كانت إذا إال مدفوعة ة أو عام ة ويشترط بحثي ى المباشر رئيسه موافق ه عل ديم قيام  الستشارةا بتق

ى ا وعل ادي مقابله وز . الم ديم ويج ى االستشارات تق ات إل ة الجمعي ى أو الخيري قلتحق تهدف ال الت ح ي  رب

 .مقابل بدون تكون أن بشرط

 ىع التصرف أو االنتفاع أو اإليجار أو الشراء أو بالبيع للقيادات تعامل كل يكون أن يشترط كما  نحو أي ل

ذي العادل السعر مقابل ومراكزها المعهد وحدات من أي مع رط، اآلخرون يتقاضاه ال  يسهرئ إخطار وبش

 .عليها يحصل قد التي المنفعة بأنواع المباشر

 ى يجب ادات عل ة وأعضاء القي دريس هيئ د الت ارض عدم مراعاة بالمعه د المصالح تع ول عن دايا قب  اله

ة مع مصالح لها كانت سواء المختلفة والجهات األشخاص من األخرى المجاملة وأشكال ي الجه  رأسهاي الت

 ال أم بها يعمل أو

ون أال مراعاة لمنصبه تركه عند المسئول على كما ه يك ه أو لمناصب تولي ال قيام ة بأعم ا مهني  أن يمكن مم

ر ب نأو ، السابق لمنصبه استغالل يعتب ة المباشر االتصال يتجن ي بالجه ان الت لها ك ل أو يراس ا يعم  أو به

املين ذين بالع ان ال در إال يرأسهم ك اح بالق ل المت وم من لك ذات يق ال ب ر من األعم ا ، الغي ر كم ه يظه  علي
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 يؤدى بما المعايير هذه تطبيق ويكون السابق منصبه بحكم عليها حصل قد يكون أن يمكن معلومات ستخدامإ

    . منصبه مقتضيات مع المسئول مصالح لتعارض شبهة أية تجنب إلى

 ً  -:اآللية بهذه المستهدفون التزامات :رابعا

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

 غييرت حدوث حاله في بذلك اإلفادة أو ، سنويا به الخاصة المصالح تعرض احتماالت عن اإلفصاح. 

 أي في مشاركةال عن واالمتناع الوقت نفس في والعدل الحزم بتطبيق الفرصة يهيئ بما متحاناتاإل تنظيم 

 ال ألشخاصإ الكراسات تصحيح يستند والعند وجود أقارب حتي الدرجة الرابعة،  متحاناتاإل أعمال من

 .ومؤتمنين مؤهلين

 النظام يكن مل ما ، األسماء سريه على المحافظة مع ، اإلجابة كراسات تصحيح في التامة الدقة مراعاة 

 .ذلك بغير يسمح

 حولهم تثار أو السمعة سيئى أشخاص من أو ، المشبوهة الجهات من التبرعات أو الهدايا قبول عدم 

 من تجنى قد فائدة اى من للمؤسسة أفضل هذا عن االبتعادو ، والنزاهة الشرف تمس أو أخالقية مجادالت

 .التبرع

 شرفال أو النزاهة تمس مسائل في تورطه أو تورطها مؤخرا ثبت شخص أو جهة أي مع التعامل وقف. 

 لهم شخاصأ من خاصة ، شخصية تبرعات أو هدايا بقبول إليه المنتسبين وكافة المعهد أساتذة متناعإ 

 .المعهد في بعملهم عالقة

 قيم تنمية في بسلوكهم واإلسهام والموظفين الطالب األساتذة مع وإنصاف بعدل المعهد قيادات تتعامل 

 ىذو أخطاء عن والتغاضي ، الحق حساب على المجاملة وعدم ، الفرص وتكافؤ والمساواة العدل

 والميل نحو ذوى المكانة. ، الحظوة
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 المعهد في المختلفة األطراف بين المصالح في التعارض عدم لضمان آلية

 القواعد العامة  :أوال

 شخصية مكاسب على للحصول الخاصة المعهد ممتلكات ستخدامإ عدم. 

 ل بدون أم مادي بمقابل كانت سواء خارجية عمل مهام بأي االلتحاق عدم د مقاب ى تعمل ق الوقت  تشتيت عل

 .بالمعهد العمل أداء على وتؤثر واالنتباه

 ية اإلنسان بحقوق الجميع يتمتع أن ينبغي اه الجسدية أو العقل األساس رض أحد للمعان اء العمل وأال يعت ة أثن ي

 بالمعهد.

 ة أو الجنسي التوجه أو الجنس أو اللون أو العرق بسبب تعصب حدوث عدم يجب روف اإلجتماعي  وأ الظ

 .السن أو اإلعاقة أو السياسي الرأي أو الدين أو األبوية الحالة

 د تطوير أساس هي العادلة فالمنافسة ،العادلة المنافسة تشجيع ال وتجدي ع األعم اة م بصورة  زامااللت مراع

 .بالقوانين مالئمة

 ال بأي بالقيام العاملين أو معاونيهم أو التدريس هيئة ألعضاء السماح يتم ال ل سةالمؤس خارج أعم اء  مث إلق

ى واالشتراك المحاضرات ة دورات ف ام أو تدريبي ال القي ارض كانت إذا استشارية بأعم ع تتع ة مصلح م

 .المؤسسة

 ع المؤسسة خارج مالية تعامالت فى بالدخول إداراتها من إدارة أي أو المؤسسة تقوم ال راف م ربطهم  أط ت

 .بالمؤسسة العاملين أو معاونيهم أو التدريس هيئة أعضاء مع أسرية أو شخصية عالقات

 ي اإلجراءات عن اإلعالن ة المصالح تعارض لتجنب المؤسسة تستخدمها الت ة أعضاء لكاف دري هيئ س الت

 .بالمؤسسة والعاملين

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

 تم ال ة أعضاء إشراك ي دريس هيئ ة الت ة والهيئ ى المعاون ال ف ة المرا وأ التصحيح وأ االمتحان أعم قب

 .الرابعة الدرجة حتى أقارب لهم كان إذا والكنتروالت

 ام فى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء إشراك يتم ال دريس القي ى بالت ة ف اربا حدأ وجود حال من  ألق

 .األولى الدرجة
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 ربطهم  نتكا إذا أو ألقاربهم علمية رسائل أي مناقشة أو اإلشراف فى التدريس هيئة أعضاء إشراك يتم ال ت

 .شخصية عالقات بأصحابها

 ً  : الموظف على المصالح تضارب عدم آلية :ثالثا

 د حيث ،آخر طرف من والترفيه والتعويضات والمميزات الهدايا يقبل أال الموظف على ل ق نتهاك إ هذا يمث

 .خاصةال الواجبات أو العمل أداء على حترافياإل الحكم على مؤثراً، يبدو أو يؤثر، قد أو للقوانين

 وظفي كل يحصل أن نُوصي حيث ،لتوظيفهم األساسية والشروط البنود الموظفين كل يعرف أن يجب  نالم

 العمل. لنفس متساو مرتب على والمؤهالت واألداء الخبرات نفس ممن يمتلكون

 اع ام عن االمتن أي القي ؤدي أن شأنه من نشاط ب ى ي ي تضارب حدوث إل ين محتمل أو ظاهري أو حقيق  ب

   .أخرى جهة من الوظيفية ومهامه مسؤولياته وبين جهة من الشخصية مصالحه

 أي القيام عن متناعاإل ع يتناسب ال نشاط ب ه م وعي أدائ ؤ أن يمكن أو لمهامه، والمتجرد الموض ى ديي  إل

ين ألشخاص تفضيليةمعاملة  اريينإ أو طبيعي ي عتب امالتهم ف ع تع يء أو الحكومة، م دالمع لسمعة يس  أو ه

 .للخطر الجمهور مع يعرض عالقته

 ا المباشر رئيسه إعالم وري وبشكل خطي ي ف ع مصالحه تضارب حال ف ي شخص أي م ه ف ع  تعامالت م

وط ضغ إلى الموظف تعرض أو العامة، والمصلحة الشخصية المصلحة بين التضارب نشأ إذا أو الحكومة،

ع تتعارض ر أو الرسمية، مهامه م وعية حول شكوى تثي ي الموض ا، يتعامل أن يجب الت ع به  إيضاح م

ع وفيلذلك،  الالزمة اإلجراءات اتخاذ المباشر الرئيس وعلى التضارب، طبيعة عالقة  يجب لاألحوا جمي

 .التعارض هذا معالجة عند العامة مراعاة المصلحة

 رة بصورة وظيفته استخدام عدم ر أو مباش رة غي ول مباش ى للحص ة مكاسب عل ة ذي شيء أي أو مالي  قيم

 .بعائلته او به خاصة لمصلحة

 ا يحصل التي المعلومات توظيف أو ستغاللإ عدم اء عليه ه ةتتأدي أثن د الرسمية لمهام ه نتهاءإ وبع ي  عمل ف

ىإ لإلساءة أو مباشر، غير أو مباشر بشكل لغيره أو لنفسه شخصية منافع لتحقيق كوسيلة ، المعهد ر،  ل الغي

 . أخرى ألطراف معقول غير أو عادل غير امتياز إلعطاء معلومات بإفشاء القيام وعدم

 ول يجب ى الحص ات عل ة الموافق ا الالزم وانين وفق ة لًلق ذة واألنظم ة، ذات الناف ي العالق ة ف ه حال ي  رغبت ف

ة في االشتراك ع عملي ة المساهمات أو الجوائز أو التبرعات جم ة، لمؤسسات العيني وز خيري رئيس  ويج لل
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ن الطلب المباشر يص الموظف م ديلها أو األنشطة تقل ا أو تع دما إنهائه رى عن ا ي ا سيترتب أنه نشوء  عليه

 . المصالح في محتمل أو ظاهري أو حقيقي تضارب

 راد مع وثيقة عالقات إقامة تفادي د مؤسسات أو أف ى أساسي بشكل مصالحها تعتم ه عل ر أو قرارات ارات ق

 .المعهد

 دا وسيعمل الرابعة الدرجة حتى أقارب لهم كان اذا االمتحانات أعمال فى العاملين إشراك يتم ال ى لمعه  عل

 لمصالحا في عدم التعارض لتحقيق تلزم أخرى إجراءات من يمكنها ما وإضافة دوريا اآلليات هذه مراجعة

   .المعهد في المختلفة األطراف بين
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 لتدريسا هيئة أعضاء البشرية من الموارد على العمل أعباء توزيع في المعهد سياسة وثيقة

 المعاونة والهيئة

ة  أعضاء بين العمل وأعباء المهام توزيع في العدالة مبدأ تحقيق يضمن عمل إطار بوضع الوثيقة هذه تهتم هيئ

م وهو اإلنتاج عناصر أهم حدأ البشرى العنصر ألن ، ومعاونيهم التدريس ة أدوات أه نظم كاف  لمؤسساتوا ال

  -:يلي ام المعهد سيتبعها التي والسياسات اإلجراءات وتضم ، التطوير في رغبتها وتحقيق تنفيذ خطتها في

 ع اء توزي راف أعب ام اإلش ة والمه ة األكاديمي ة والعلمي ى واإلداري ة أعضاء عل دريس هيئ ساوي بالت الت

 .المطلقة والعدالة والشفافية

 ألكاديميا المجلس من ومعتمدة ومعلنة موثقة لمعايير وفقا األكاديمية اإلشرافية المهام تولى يكون أن. 

 ع أدائه في القصور أوجه وتحديد التدريس هيئة لعضو تسند التي والمهام األعمال على تعرفال ه  م      توجيه

 .المناسبة التدريب جرعة على للحصول

 بالمعهد التطوير أهداف لتحقيق ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء نشاط وشحذ تحفيز. 

 أهدافهم وتحقيق حاجاتهم إشباع من ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء لتمكين المالئمة العمل بيئة توفير. 

 الفريق بروح والعمل فراداأل بين التعاون إلى يؤدى مما بحرية األفكار لتبادل الفرصة عطاءإ. 

 لها زمالال المادي الدعم وتوفير اإلضافية واألكاديمية اإلدارية األعمال كافة مكافأة مبدأ تطبيق. 

 ة أعضاء رضا مدى على دوري بشكل التعرف دريس هيئ اونيهم الت ادات عن ومع ة القي د بالم األكاديمي عه

 .الرضا عدم أسباب وحل لشكواهم فوري بشكل واالستجابة

 وفير ات ت ي اآللي ى تعمل الت ة أعضاء رضا ضمان عل دريس هيئ اونيهم الت م بشكل ومع  ومستمر، دائ

د وسيعمل ى المعه ة عل ات هذه مراجع ا اآللي ا وإضافة دوري ا م ن يمكنه زم أخرى إجراءات م ق لتحق تل ي

 .ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بين والمساواة العدالة
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  والعاملين والطالب التدريس هيئة أعضاء بين التمييز وعدم والحيادية العدالة ضمان آلية

تم   ة هذه ته ل بوضع اآللي ق تضمن أطر عم دأ تحقي ة مب ة العدال ز وعدم والحيادي ين التميي ة أعضاء ب  هيئ

 :االتي النحو علي والعاملين والطالب التدريس

  :المعاونة والهيئة التدريس يئةه أعضاء بين التمييز وعدم العدالة ضمان  :أوالً 

ة محددة إجراءات توجد ة لضمان ومعلن ز وعدم العدال ين التميي ة أعضاء ب دريس هيئ ة / الت ةال الهيئ  معاون

 : في اإلجراءات هذه وتتمثل

 :متحاناتواإل التدريس يخص ما

ة شروط تطبيق - ى الترقي ع عل ة أعضاء جمي دريس هيئ املين الت ا والع وانين طبق ة للق  بغض المنظم

 . اخري أي اعتبارات النظرعن

اء ساعات توزيع يتم ان - دريس وأعب بة بالتساوى الت ة ألعضاء بالنس دريس هيئ ذين الت ى يشتركون ال  ف

ً  درجة لكل األقصى الحد مراعاة مع الدرجة العلمية نفس  .لكلذ المنظمة واللوائح للقوانين وفقا

 .بالشفافية وتتسم ومعلنة دورية بطريقة متحاناتواإل التدريس نتداباتإ توزيع يتم ان -

تم - ع ي ام توزي ئوليات المه ى بالتساوي والمس ع عل ة أعضاء جمي دريس هيئ ل الت ال مث روال أعم  تالكنت

 .المهام من وغيرها اللجان في والمشاركة وإعداد الجداول

 .دراسي فصل كل العلمي القسم مجلس خالل من والمناقشة الممتحنين لجان وضع -

ة الشفوية العملية المقررات تقييم يتم ان - ال والفني ا التصميم وأعم ايير وفق ةومعل واضحة لمع ل ن ن لك  م

 .التدريس هيئة الطالب وأعضاء

وذج تسلم - ة نم ة لإلجاب ي متحانلإل النموذجي رول ال ع حصول لضمان الكنت ي الطالب جمي  فرص عل

 .الممتحنين لجنة اعضاء جميع قبل من في التصحيح متساوية

وذج خالل ومن العلمي القسم مجلس من مشكلة لجنة قبل من االمتحانية الورقة تقييم يتم - نمع نم  ويتسم ل

 بالشفافية

  المعيدين تعيين خطة خالل من محددة ومعتمدة معلنة المعيدين تعيين سياسة -

 .معاونةال الهيئة / التدريس هيئة أعضاء تعيين عند والتدريسية العملية والخبرات التخصصات مراعاة -
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 ً  :الطالب بين التمييز وعدم العدالة ضمان  :ثانيا

د يطبق دأ المعه ز وعدم المساواة مب ين التميي دأ وإتاحة الطالب ب افؤ مب رص تك نهم الف ن بي وفير خالل م  ت

رص المعهد نشطةأ من االستفادة من تمكنهم الممارسات من مجموعة يم وف ة بصورة التعل ع متوازن رامإ م  حت

 :وتتضمن اإلنسان حقوق

 .الطالب لجميع بالمعهد المعرفة مصادر تاحةإ -

ً  القادرين غير الطالب على المالية واإلعانات المنح توزيع -  .ممنه لكل االجتماعية للظروف وفقا

 .المقرر نفس فى يشتركون الذين الطالب لكافة التقييم فى المتبع األسلوب توحيد -

ل  بالطال لبعض النتيجة بتسريب السماح عدم مع واحد توقيت فى الفرقة نفس فى الطالب نتيجة عالنإ - قب

 .للجميع اعالنها

 .االستقصاء قوائم ستخدامبإ وكذلك ولقاءات ندوات بعقد الطالب راءآ ستطالعإ -

 .متحيز أو منصف غير يرونه جراءإ أو قرار ىأ ضد التظلم فى الحق الطالب لكل -

ول وشروط التعليم فرص في المساواة حيث من الطالب جميع على القواعد تطبق - اراتوإ القب ة ال ختب مقابل

 . وجدت نإ الشخصية

 .اآلخر البعض حساب على الطالب بعض محاباة عدم -

ي األسماء ترتيب - ة ف ذلك الطالب قائم ي وك ات ف ام ( االمتحان وس أرق ديا  )الجل  جداول ووجود أبج

 .العملي مجموعات تقسيم مع معلنة محاضرات للجميع

 . الطلبة لجميع مكفولة الطلبة تحادإ نتخاباتوإ المختلفة الطالبية األنشطة ممارسة -

 .والمقترحات للشكاوي صناديق وجدي -

 .معتمدة وخارجية داخلية لجان تشكيل بواسطة تتم حيث متحاناتاإل عدالة -

ي دوالتأكي الطالبي للتقويم معتمدة إستراتيجية ووجود المختلفة التقويم بأساليب الطالب إعالم - م عل ي  حقه ف

ررات السنة عمالأ ودرجات بهم الخاصة التقييمات نتائج علي االطالع ة للمق ق عن المختلف اإ طري  عالنه

 .بالقسم العلمي

 .ذلك األمر لزم إذا أحوالهم وتعديل الشكاوي أو للتظلم التقدم في الطالب حق -

 .للمعهد الذاتية والدراسة اإلستراتيجية الخطة إعداد في الطالب مشاركة -
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 .بالمعهد المنعقدة المؤتمرات في الطالب تمثيل -

 . المتعثر والطالب المتميز الطالب دعم سياسة وجود -

 . المنظمة واللوائح للقواعد طبقا معلن للطالب والعقاب للثواب نظام وجود -

يم يسمح نظام وجود - ب لتقي وى الطال ي للمحت ة أعضاء أداء ومستوى العلم دريس هيئ  خالل من الت

 . إلستبياناتا

ع - ي توصيف توزي رر عل ي الطالب المق ة ف رفتهم دراسي فصل كل بداي وي لمع ارات وهدف محت  ومه

 .التقييم وموعد المقرر وأساليب

 خالل ومن الطالب دليل وكتاب األكاديمية المجالس بواسطة بشفافية وتمارس معلنة اإلجراءات هذه جميع

  :اآلتي النحو على المعهد موقع

اة قسم كل مجلس يقوم - فافية بمراع ين المساواة حيث من الش ع ب ي الطالب جمي رص ف يم ف ويموالت التعل  ق

 .الجامعية اللوائح ضوء وفي المعهد داخل االنشطة وممارسة

ة اعضاء من الممتحنين لجان تشكيل دراسي فصل كل نهاية في قسم كل مجلس يحدد - دريس هيئ ة وال الت هيئ

 .والتصحيح التقييم عدالة لضمان والشفافية بالنزاهة تتسم المعاونة

ي والتأكيد ،الطالب جميع علي بشفافية التقييم لتطبيق بآلية القسم يلتزم  - م عل ي حقه ال ف ي عاالط ائج عل  نت

  .ميالعل بالقسم إعالنها طريق عن المختلفة للمقررات السنة اعمال ودرجات بهم التقييمات الخاصة

 . المتعثر والطالب المتميز الطالب لدعم سياسة بوجود القسم يلتزم -

ب لتقييم يسمح نظام بوجود القسم يلتزم  - وى الطال ي للمحت ة أعضاء أداء ومستوى العلم د هيئ  من ريسالت

 .  اإلستبيانات خالل

ل بداية في الطالب علي المقرر توصيفات بتوزيع القسم يلتزم  - رفتهم دراسي فصل ك وي لمع دف وه محت

 .التقييم وموعد وأساليب المقرر ومهارات

 الشكاوي قديملت المنظمة اآللية بإتباع يقوم ان العادلة غير الممارسة أشكال من شكل أي من يتظلم من علي -

 .التصحيح بنتيجة الشاكي وإخطار عادلة الغير الممارسة لمعالجة التصحيحية التخاذ اإلجراءات
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 :خالل منتتم  والمقترحات للشكاوى ستجابةواإل الوعود في المصداقية

 . والمقترحات الشكاوى تلقى صندوق مثل والمقترحات بالشكاوى خاصة ولجنة آلية وجود -

ة بصفة والمقترحات الشكاوى صندوق متابعة يتم  - ا، واإلطالع دوري تم عليه رارات اتخاذ وي ةا الق  لالزم

رح أو الشكوى بنتيجة األفراد بإخطار والقيام، المقترحات أو الشكاوى ضوء وتقييمها في ع المقت د م  تحدي

 . أمكن نإ المقترح وتحقيق علی الشكوي للتغلب آليات

دم التي التظلمات في للنظر لجان تشكيل مثل التصحيحية القرارات من العديد المعهد يتخذ - اب يتق  الطالب ه

 .األمر لزم ذاإ الالزم وإجراء التصويب

 ً  : العاملين بين التمييز وعدم العدالة ضمان : ثالثا

 .والعاملين للموظفين المهنةدليل أخالقيات  وجود -

تظلم العامل حق من ويكون بموضوعية الكفاءة تقارير وإعداد العاملين أداء تقييم يتم  - ى ال يم تيجةن ف  التقي

 .الجهة األعلى أمام

ً  الترقيات في الفرص تكافؤ - ى الشأن هذا فى المعهد وضعها التي للمعايير طبقا وء وف واني ض ة نالق  المنظم

 . األعمال توزيع في وكذلك اعتبارات، أي عن النظر لذلك بغض

تم - ل ي املين نق ين الع ً  اإلدارات ب ا اتهم وفق ان ذاإ لرغب ك ك ارض ال ذل ع يتع  هذه لداخ العمل مصلحة م

 .اإلدارات

 . شخصياتهم عن النظر بغض المخالفين العاملين كل على تطبيق الجزاءات يتم -

ً  المختلفة اإلدارات على العاملين توزيع يتم -  منهم كل لتخصص وفقا

 .الموظفين بين بالتساوى الواحدة االدارة داخل المهام توزيع يتم -

ً  للعاملين اضافية مكافآت منح يتم -  .المبذول والجهد للكفاءة طبقا

  .العاملين تعيين عند التخصصات مراعاة مع العاملين لتعيين سياسة وجود -

 . للعاملين تنظيمي هيكل وجود -

 . واإلدارة العاملين بين االتصال في حواجز وجود عدم -

 .واإلدارة العاملين بين مفعلة جتماعاتإ وجود  -

 . المتميز العامل وتكريم ختياروإ والعقاب للثواب نظام وجود  -
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د من والمعلنة المعتمدة القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزيع - ة . المعه ة وبطريق  تتسمى أن عل معلن

 بالشفافية

  .واالحترام والعدل والمصداقية الثقة مبادئ علي يقوم العاملين جميع مع التعامل -

فافية وتمارس معلنة اإلجراءات هذه وجميع ع بش د م ي التأكي وم نأ عل يس يق ل رئ ع قسم ك ا بتوزي ل ءأعب  العم

آت والحوافز اإلداري ي والمكاف ين السادة عل املين اإلداري ة بالقسم والع ا وشفافية بعدال ع ناسبيت وبم د م  جه

  .منهم كل وكفاءة

 ً  :العادلة غير الممارسات تصحيح إجراءات: رابعا

 .عادلة غير ممارسات أى تجاه تصحيحية قرارات تخاذبإ المؤسسة تلتزم -

 .عادلة غير ممارسات أى بتصحيح المتعلقة القرارات عن عالنباإل المؤسسة تلتزم -

ة خطة بوضع المؤسسة تلتزم - ر المسارات لتصحيح فوري ة غي ور العادل ل اكتشافها ف  جانالل تشكيل ( مث

ة ستشاريةاإل اديمى المجلس من المنبثق ع - األك اء توزي آت الحوافز - التدريسية االعب  ساليبأ - والمكاف

 من وتستفيد ،العادلة غير المسارات لتصحيح اتخذت التي القرارات المعهد ويفعل )التقويم دواتأ - التعليم

 .دلةالعا غير المسارات لتصحيح اتخذت التي القرارات من المستفيدين من الواردة الراجعة التغذية

رارات / إجراءات اتخاذ تم وقد ي تصحيحية ق د ف ر الممارسات بعض لمعالجة المعه ة غي ن العادل  ذهه وم

 : اإلجراءات

ع إعادة - اء توزي ية االعب ة ألعضاء التدريس دريس هيئ ا الت ة باألقسام لتخصصاتهم طبق ةالم العلمي  ختلف

 .لشكواهم ستجابةإ

ة يلوتشك السنة عمالأ وأ النهائي متحاناإل في درجاتهم من المتظلمين الطالب أوراق تصحيح إعادة -  لجن

 .رهاقرا علي بناء الالزم تخاذوإ جماعية الشكوي كانت ذاإ للتصحيح وأ متحانيةاإل الورقة لتقييم

 .المعهد مجتمع افراد بين التمييز وعدم العدالة لضمان ليةآ وضع تم -

 

ة لتحقيق تلزم أخرى إجراءات من يمكنها ما وإضافة دوريا لياتاآل هذه مراجعة على المعهد وسيعمل  العدال

  .المعهد مجتمع بين والمساواة
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  الفكرية الملكية حقوق ميثاق

 :علي وينص ) واألخالق المصداقية (ضمنأعد  والذي بالمعهد الفكرية الملكية حقوق ميثاق

ة أعضاء نحن دريس هيئ اونيهم الت ين ومع دالب والطالب واإلداري الى معه ا للهندسة الع دمياط  والتكنولوجي ب

 : جالهم في كل التالي األسلوب خالل من وذلك ،والنشر الفكرية الملكية بحقوق لتزامناإ نعلن الجديدة

زم .١ ة أعضاء يلت دريس هيئ اونيهم الت ين ومع ا والطالب واإلداري ا أدبي ل وقانوني ود بك اقال هذا بن  ميث

 .ذلك علي هللا ويعاهدون

ة حقوق علي االعتداء بعدم التدريس هيئة أعضاء يلتزم .٢ ة الملكي ر الفكري د سواء ،للغي  البحوث دإعدا عن

أليف أو العلمية داد ت ة الكتب وإع د أو الجامعي راف عن ي اإلش ة الرسائل عل ي يشار وان ، العلمي ل ف  ك

 . مؤلفه اسم إلي صراحة جامعي كتاب

ام بحوث أو كتب من فصول نسخ عدم السابق االلتزام علي يترتب .٣ ديمها آخرون ق ة بتق لنشر ا أو للترقي

 .اإلعداد أو الترجمة أو بالتأليف يقم لم لشخص ونسبتها العلمي

إ التدريس هيئة أعضاء يلتزم .٤ ات حترامب ة العقوب ي القانوني ي تترتب الت داءاإل عل ي عت وق عل ة حق  الملكي

 .الجامعات تنظيم قانون يحددها والتي للغير الفكرية

ة حقوق حترامبإ بالمعهد والمعيدون المساعدون المدرسون يلتزم .٥ ة الملكي ر الفكري دع سواء ،للغي إعداد  ن

ة الرسائل د أو العلمي دم بحث إعداد عن ي مق ة أعضاء إل دريس هيئ ي الت ررات ف  أو الماجستير مق

 الةالرس متن في واضح بشكل لصاحبه ينسب أن) محدودا (يكون أن االقتباس عند والحرص ،الدكتوراه

 .المراجع وفي البحث أو

ب يالت القانونية للعقوبات والمعيدين المساعدين المدرسين حترامإ السابق لتزاماإل على يترتب .٦ ى تترت  عل

 .الجامعات تنظيم قانون يحددها والتي للغير الفكرية الملكية حقوق علي عتداءاإل

د إداريو يلتزم .٧ املين خاصة المعه ة الع ب بمكتب ة الطال رددين بتوعي ى المت ة عل ة ببالعواق المكتب  المترتب

دم ويلتزمون والنشر الفكرية الملكية بحقوق اإلخالل على ة الرسائل أو البحوث بنسخ السماح بع  العلمي

 .بالمكتبة المسئولين أو الباحث أو المؤلف من كتابي بإذن إال بالمكتبة الموجودة

زم .٨ املون يلت إدارة الع ة الشئون ب ذ القانوني ق الشق بتنفي ة المتعل ات يالعلم النشر قواعد بمخالف  والعقوب

 .عليه المترتبة
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زم .٩ املون يلت إدارة الع ا الدراسات ب د العلي ذ بالمعه وائح بتنفي وق الخاصة الل يالعل النشر بحق أليف م  والت

 .العليا الدراسات لطالب

زم .١٠ وق بمراعاة المعهد طالب يلت ة حق ة الملكي د سواء لآلخرين الفكري الع عن ي االط ة ف د وأ المكتب  عن

ع دخولهم ةاإل للمواق ال نسخ وعدم لكتروني  زاملتواإل ،حق وجه دون ألنفسهم ونسبتها اآلخرين أعم

  .ذلك مخالفة على المترتبة القانونية باألبعاد

 :يلي بما المعهد لتزامإ في يتمثل ،مؤسسي لتزامإ معها ويتوازي لتزاماتاإل هذه ويواكب

د حظري .١ رامج ستخدامإ المعه ر الجاهزة الب ى لمرخصةا وغي ي الحاسب أجهزة عل  ذات واألجهزة اآلل

 .العالقة

وق على عتداءإ يمثل الذي بالشكل الفكرية المصنفات نسخ المعهد يحظر .٢ ا المؤلف حق انون طبق ة لق  حماي

 .والنشر الفكرية الملكية

د يعمل .٣ ي المعه ة نشر عل ة ثقاف ي البحث أمان ى العلم ة أعضاء عل دريس هيئ ة الت ن المستفيدين وكاف  م

 .قتباسلإل الصحيحة األساليب ذلك في بما ،خدماته

د يوفر .٤ ة المعه ق لجن ات االنضباط لتحقي ة لمتطلب ي البحث أمان ا العلم ره فيم ة أعضاء ينش دريسا هيئ  لت

 .والطالب

 .ريةالفك ملكيتهم حقوق على الحفاظ في مراكزه وكافة والطالب التدريس هيئة أعضاء المعهد يساند .٥

ة، الملكية حقوق حماية ثقافة لنشر ومطويات ملصقات طبع .٦ اظ الفكري ى والحف ات عل وزع ةالمهن أخالقي  ت

 .بالمعهد

ة لنشر عمل وورش تدريبية دورات تنظيم .٧ ة ثقاف وق حماي ة حق ة الملكي ين الفكري ة أعضاء ب دريسال هيئ  ت

 .بالمعهد العاملين وجميع والطالب

وق حماية ودليل الجامعية القيم على الحفاظ ميثاق وضع .٨ ة حق ة الملكي ع والنشر الفكري دال بموق ى معه  عل
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