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بكلية ضمان عدم تعارض املصاحل لألطراف املختلفة وثيقة قواعد 
  اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان

 م٨/٧/٢٠١٩بتاریخ ) ٥٦٠( بمجلس الكلیة رقم ةمعتمد
  

  
  

  

  ةالقیادة والحوكممسئول معیار 

  زینهم مشحوت سید احمد/ د.م.أ

  مدیر وحدة ضمان الجودة

  سماح سالم عوض سالم/ د.أ
  

  

  

  

  

  عمید الكلیة 
  یسري شعبان عبد الحمید/ د.أ

  
  م٢٠١٩/ هـ ١٤٤٠
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  إطاللة عامة
مــن االعتمــاد األكــادیمي  لتجدیــدالخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان فــي إطــار ســعي كلیــة   

لتعلــیم واالعتمـــاد فإنهـــا تحـــاول القیــام بالعدیـــد مـــن الممارســـات التـــي الهیئــة القومیـــة لـــضمان جـــودة ا
  .االعتماد األكادیميحافظ بها على ت

وفـي في سـبیل تفعیـل المیثـاق األخالقـي للعـاملین بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان 
  .كلیةالقواعد ضمان عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة بإطار سعي الكلیة إلى وضع 

قواعـد ضـمان عـدم تعـارض المـصالح لألطـراف المختلفـة بكلیـة وثیقة ذا وقد تم إعداد ه
  :على النحو التالي الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان

مــدیر وحــدة ضــمان الجــودة ومــسئول معیــار القیــادة والحوكمــة والمــسئولین تــشكیل لجنــة مــن  )١(
الح لألطـراف المختلفــة قواعـد ضـمان عـدم تعـارض المـصعـداد وثیقـة إلالمـساعدین بالمعیـار 

 .بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان
قواعـــد ضـــمان عـــدم تعـــارض المـــصالح لألطـــراف المختلفـــة بكلیـــة الخدمـــة وثیقـــة تـــم مناقـــشة  )٢(

باألقــسام العلمیــة بالكلیــة فــي م ٢/٤/٢٠١٩ الموافــق الثالثــاءیــوم  االجتماعیــة جامعــة حلــوان
یــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم بحــضور لف، ًالعاشــرة عــشرة صــباحاتمــام الــساعة 

 .وممثلین عن الطالب بكل األقسام العلمیة بالكلیة
قواعــــد ضــــمان عــــدم تعــــارض المــــصالح لألطــــراف وثیقــــة تــــم عقــــد ملتقــــى لمناقــــشة وتفعیــــل  )٣(

بقاعـة م ٩/٤/٢٠١٩ الموافـق الثالثـاءیـوم  المختلفة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان
بحـضور لفیـف مـن أعـضاء هیئـة ، ًشـرة صـباحااعالفي تمـام الـساعة ة بالكلیأحمد كمال / د.أ

البكـالوریوس والدراسـات وممثلـین عـن الطـالب وأعـضاء الجهـاز اإلداري التـدریس ومعـاونیهم 
قواعـــد ضــــمان عــــدم تعــــارض المــــصالح لألطــــراف وثیقــــة ثــــم تمــــت مناقــــشة وتعــــدیل . العلیـــا

ًفقا لمناقشات الملتقـى، وتـم اعتمـاد الوثیقـة و المختلفة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان
  .من مجلس الكلیة

  ضمان عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة قواعد وتمثلت
 :فیما لي جامعة حلوان
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  .ةشخصی مكاسب على للحصول الخاصة الكلیة ممتلكات استخدام عدم .١

 ًعقلیـا أم ًجـسدیا سـواء ُیعـاني أال ویجـب األساسـیة اإلنـسان بحقـوق الجمیـع یتمتـع أن ینبغـي .٢
 .بالكلیة یعمل فرد أي العمل من

، أو أي شـكل الـسن أو الـدین أو الجنس أو اللون أو العرق بسبب تعصب حدوث عدم یجب .٣
 . من أشكال التمییز

 موظیفتهالقیادات وأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وأعضاء الجهاز اإلداري  استخدام عدم .٤
 م لمـصلحة خاصـة بهـعینیـة أو مالیـة مكاسـب علـى للحـصول مباشرة غیر أو مباشرة ةبصور

  .بأسرهم أو

 أيرالـ ٕوأبـداء للتعلیق والطالبات للطالب فرصة إعطاء مع لالمتحانات مبدئي جدول إعالن .٥
 .ناسبة للطالبم غیراالمتحانات  مواعید كانت ذاإ

والتـصحیح والكنتـروالت إذا كـان لهـم شراك أعضاء هیئة التدریس في أعمال االمتحـان إ عدم .٦
  .أقارب حتى الدرجة الرابعة

 األقــارب مــن  أحــدشــراك أعــضاء هیئــة التــدریس فــي القیــام بالتــدریس فــي حالــة وجــودإ عــدم .٧
 .الدرجة األولى

شـــراك أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي اإلشـــراف علـــى أي رســـائل علمیـــة ألقـــاربهم أو إذا إ عـــدم .٨
 .یةكانت تربطهم بأصحابها عالقات شخص

 أو خاصـة مـصالح لوجـود الطـالب علـىشـراك أعـضاء هیئـة التـدریس فـي اإلشـراف إ عـد .٩
 . شخصیة خالفات أو اضطهاد

 فـــي التـــدریس لـــنفس المـــستوى الدراســـي أو أعـــضاء هیئـــة التـــدریسعـــد إشـــراك أي زوجـــین ك .١٠
 .تصحیح مقرر واحد أو العمل في كنترول واحد

حـد مثـل العمـل فـي إدارة واحـدة أو العمـل عدم جمع العاملین بین أي أقارب لهـم فـي عمـل وا .١١
 . في مكتب واحد



 
  
  
 
  
  
  

=========================================================================  

 - ٤ -

الـــسماح ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس أو معـــاونیهم أو العـــاملین بالقیـــام بـــأي أعمـــال خـــارج عـــدم  .١٢
المؤســسة مثــل إلقــاء المحاضــرات واالشــتراك فــي دورات تدریبیــة أو القیــام بأعمــال استــشاریة 

 .الكلیةإذا كانت تتعارض مع مصلحة 

داراتهـا بالـدخول فـي تعـامالت مالیـة خـارج المؤسـسة مـع إدارة مـن إ لیـة أو أيعدم دخـول الك .١٣
أطـــراف تـــربطهم عالقـــات شخــــصیة أو أســـریة مـــع أعــــضاء هیئـــة التـــدریس أو معــــاونیهم أو 

 .بالكلیةالعاملین 

الهـــدایا والتبرعـــات التـــي تتلقاهـــا للكلیـــة یجـــب أن تكـــون معلنـــة بـــشفافیة تامـــة وجهـــات تلقیهـــا  .١٤
 واسـتخداماتها معلنـه وعـدم ربـط الهـدایا والتبرعـات بـأي تـأثیر علـى سیاسـات بالجامعة معلنة،
 .الكلیة ونشاطها

اإلعـالن عـن اإلجــراءات التـي تــستخدمها المؤسـسة لتجنــب تعـارض المــصالح لكافـة أعــضاء  .١٥
  .هیئة التدریس والعاملین بالمؤسسة


