آلية ضمان العدالة والحيادية وعدم
التمييز بين أعضاء هيئـة التـدریس
والطـالب والعـاملین

آلية ضمان العدالة والحيادية وعدم التمييز بين أعضاء
هيئـة التـدریس والطـالب والعـاملین
تهتــم هــذه االليــة بوضــع أطــر عمــل تضمــن تحقيــق مبــدأ العدالــة والحياديــة وعــدم التمییــز بیــن
أعضــاء ھیئــة التدریــس والطــاب والعاملیــن علــى النحــو األتــى-:
أوالً :ضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء هيئة التدریس والهيئة المعاونة
توجــد إجــراءات محــددة ومعلنــة لضمــان العدالــة وعــدم التمیيــز بیــن أعضــاء ھیئــة التدریــس/
الھیئــة المعاونــة وتتمثــل ھــذه اإلجــراءات فــى-:
« »1ما يخص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
 التعامل مع الجمیع يقوم على مبادئ الثقة والمصداقیة والعدل واالحترام. تطبیــق شــروط الترقیــة علــى جمیــع أعضــاء ھیئــة التدریــس والعاملیــن طبق ـا ً للقوانیــن المنظمــةبغــض النظــر عــن أى اعتبــارات اخــرى.
 أن يتــم توزيــع ســاعات وأعبــاء التدريــس بالتســاوى بالنســبة ألعضــاء هيئــة التدريــس الذيــنيشــتركون فــى نفــس الدرجــة العلميــة مــع مراعــاة الحــد األقصــى لــكل درجــة وفقـا ً للقوانيــن واللوائح
المنظمــة لذلــك.
 يتــم توزيــع المهــام والمســئوليات بالتســاوى علــى جمیــع أعضــاء ھيئــة التدریــس مثــل أعمــالالكنتــروالت وإعــداد الجــداول والمشــاركة فــى اللجــان وغيرهــا مــن المهــام.
 وضع لجان الممتحنين والمناقشة من خالل مجلس القسم العلمي كل فصل دراسى. ان يتــم تقييــم المقــررات العمليــة الشــفوية والفنيــة وأعمــال التصميــم وفقـا ً لمعاييــر واضحــة ومعلنةلــكل مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريس.
 تســلم نمــوذج لإلجابــة النموذجيــة لالمتحــان إلــي الكنتــرول لضمــان حصــول جميــع الطــاب علــىفــرص متســاوية فــى التصحيــح مــن قبــل جميــع اعضــاء لجنــة الممتحنيــن.
 يتــم تقييــم الورقــة االمتحانيــة مــن قبــل لجنــة مشــكلة مــن مجلــس القســم العلمــى ومــن خــالنمــوذج معلــن ويتســم بالشــفافية.
 سیاســة تعییــن المعیدیــن معلنــة ومعتمــدة محــددة مــن خــال خطــة تعییــن المعیدیــن الخمســيةللمعهــد.
 مراعــاة التخصصــات والخبــرات العمليــة والتدريســية عنــد تعییــن أعضــاء ھیئــة التدریــس والهيئــةالمعاونة.
 حفــز وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى النشــاط البحثــى وحضــور المؤتمــرات المحليــةوالدوليــة وتســهيل ذلــك مــن خــال إجــازات «مهمــة بحثيــة» ونشــر األنشــطة البحثيــة علــى موقــع
المعهــد.

 يتم توزيع المهام داخل االدارة الواحدة بالتساوى بين الموظفين. وجود هيكل تنظیمى للعاملین. عدم وجود حواجز فى االتصال بین العاملین واإلدارة. وجود اجتماعات مفعلة بین العاملین واإلدارة. وجود نظام للثواب والعقاب واختيار وتكريم العامل المتمیز. التعامل مع جمیع العاملین يقوم على مبادئ الثقة والمصداقیة والعدل واالحترام.وجمیــع ھــذه اإلجــراءات معلنــة وتمــارس بشــفافیة مــع التأكيــد علــى أن يقــوم رئيــس كل قســم
بضمــان التطبيــق.
آلية مواجهة تعارض المصالح للجهاز اإلدارى:
• علــى الموظــف أال يقبــل الهدايــا والممیــزات والتعویضــات والترفیــه مــن طــرف آخــر حیــث قــد
یمثــل هــذا انتهــاك للقوانیــن أو قــد یؤثرعلــى أداء العمــل أو الواجبــات الخاصــة.
• یجب أن یعرف كل الموظفین البنود والشروط األساسیة لتوظيفهم.
• إعــام رئیســه المباشــر خطیـا ً وبشــكل فــورى فــى حــال تضــارب مصالحــه مــع أى شــخص فــى
تعامالتــه ،أو إذا نشــأ التضــارب بیــن المصلحــة الشــخصیة والمصلحــة العامــة ،أو تعــرض الموظف
إلــى ضغــوط تتعــارض مــع مهامــه الرســمیة ،أو تثیــر شــكوى حــول الموضوعیــة التــي یجــب أن
یتعامــل بهــا ،مــع إیضــاح طبیعــة عالقــة التضــارب ،وعلــى الرئیــس المباشــر اتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة.
• عــدم اســتخدام وظیفتــه بصــورة مباشــرة أوغیــر مباشــرة للحصــول علــى مكاســب مالیــة أو أى
شــىء ذو قیمــة لمصلحــة خاصــة بــه أو بعائلتــه.
• عــدم اســتغالل أو توظیــف المعلومــات التــي یحصــل علىهــا أثنــاء تأدیــة لمھامــه الرســمیة وبعــد
انتهــاء عملــه فــى المعهــد  ،وســیلة لتحقیــق منافــع شــخصیة لنفســه أو لغیــره بشــكل مباشــر أو غیــر
مباشــر ،أو لإلســاءة إلــى الغیــر ،وعــدم القیــام بإفشــاء معلومــات إلعطــاء امتیــاز غیــر عــادل أو
غیــر معقــول ألطــراف أخــرى.
• ال يتــم اشــراك العامليــن فــى أعمــال االمتحانــات اذا كان لهــم أقــارب حتــى الدرجــة الرابعــة
وســيعمل المعهــد علــى مراجعــة هــذه اآلليــات دوري ـا ً وإضافــة مــا يمكنهــا مــن اجــراءات أخــرى
تلــزم لتحقيــق عــدم التعــارض فــى المصالــح بیــن األطــراف المختلفــة فــى المعهــد.
( )2إجراءات تصحیح الممارسات غیر العادلة:
 تلتزم المؤسسة باتخاذ قرارات تصحيحية اتجاه أى ممارسات غير عادلة. تلتزم المؤسسة باالعالن عن القرارات المتعلقة بتصحيح أى ممارسات غير عادلة. تلتــزم المؤسســة بوضــع خطــة فوريــة لتصحيــح المســارات غيــر العادلــة فــور اكتشــافها مثــل(تشــكيل اللجــان االستشــارية المنبثقــة مــن مجلــس المعهــد  -توزيــع األعبــاء التدريســية  -أســاليب
التعليــم  -أدوات التقويــم) ويفعــل المعهــد القــرارات التــى اتخــذت لتصحيــح المســارات غيــر العادلــة،
ويســتفيد مــن التغذيــة الراجعــة الــواردة مــن المســتفيدين مــن القــرارات التــي اتخــذت لتصحيــح
المســارات غيــر العادلــة.

أشخاص لهم عالقة بعملهم فى المعهد.
• الهدايــا والتبرعــات التــى تتلقاهــا للمعهــد يجــب أن تكــون معلنــة بشــفافىة تامــة وجهــات تلقيهــا
بالمعهــد معلنــة  ،واســتخداماتها معلنــة وعــدم ربــط الهدايــا والتبرعــات بــأى تأثيــر علــى سياســات
المعهــد ونشــاطها.
• مراعــاة الدقــة التامــة فــى تصحيــح كراســات اإلجابــة ،مــع المحافظــة علــى ســريه األســماء  ،مــا
لــم يكــن النظــام يســمح بغيــر ذلــك.
• يجــب علــى القيــادات وأعضــاء هيئــة التدريــس بالمعهــد مراعــاة عــدم تعــارض المصالــح عنــد
قبــول الهدايــا وأشــكال المجاملــة األخــرى مــن األشــخاص والجهــات المختلفــة ســوا ًء كانــت لهــا
مصالــح مــع الجهــة التــى يرأســها أو يعمــل بهــا أم ال.
• علــى المســئول فــور تعيينــه فــى منصبــه أن يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة فــى أى تعــارض فــى
المصالــح لــه مــع أى مــن المســتفيدين بالمعهــد  ،وإال وجــب عليــه اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلبــاغ
المعهــد بهــذا التعــارض وفــق مــا بينــه القانــون .
• ال يتــم اشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة فــى أعمــال االمتحــان أو التصحيــح أو
المراقبــة أوالكنتــروالت اذا كان لهــم أقــارب حتــى الدرجــة الرابعــة.
• ال يتــم اشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة فــى القيــام بالتدريــس فــى حالــة وجــود
أحــد األقــارب مــن الدرجــة األولــى.
• اإلعــان عــن االجــراءات التــى تســتخدمها المؤسســة لتجنــب تعــارض المصالــح لكافــة أعضــاء
هيئــة التدريــس والعامليــن بالمؤسســة.
« »2ما يخص الطالب:
يطبــق المعهــد مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن الطــاب وإتاحــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بينهــم مــن
خــال توفيــر مجموعــة مــن الممارســات تمكنهــم مــن اإلســتفادة مــن أنشــطة المعهــد وفــرص التعلىــم
بصــورة متوازنــة مــع احتــرام حقــوق االنســان وتتضمــن-:
 يتم إتاحة مصادر المعرفة بالمعهد لجميع الطالب. يتــم توزيــع المنــح واإلعانــات الماليــة علــى الطــاب غيــر القادريــن وفق ـا ً للظــروف االجتماعيــةلــكل منهــم.
 يتم توحيد األسلوب المتبع فى التقييم لكافة الطالب الذين يشتركون فى نفس المقرر. يتــم إعــان نتيجــة الطــاب فــى نفــس الفرقــة فــى توقيــت واحــد مــع عــدم الســماح بتســريب النتيجــةلبعــض الطــاب قبــل إعالنهــا للجميع.
 استطالع أراء الطالب بعقد ندوات ولقاءات وكذلك باستخدام قوائم االستقصاء. لكل الطالب الحق فى التظلم ضد أى قرار أو اجراء يرونه غير منصف أو متحيز. تطبــق القواعــد علــى جمیــع الطــاب مــن حیــث المســاواة فــى فــرص التعلیــم وشــروط القبــولواختبــارات المقابلــة الشــخصیة إن وجــدت.
 ترتیــب األســماء فــى قائمــة الطــاب وكذلــك فــى االمتحانــات (أرقــام الجلــوس) أبجدی ـا ً ووجــودجــداول محاضــرات للجمیــع معلنــة مــع تقســیم مجموعــات العملــى.

 ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة مكفولة لجميع الطلبة. توجد صناديق للشكاوى والمقترحات. عدالة االمتحانات حیث تتم بواسطة تشكيل لجان داخلیة وخارجیة معتمدة. إعــام الطــاب بأســاليب التقويــم المختلفــة ووجــود اســتراتيجية معتمــدة للتقويــم الطالبــى والتأكيــدعلــى حقهــم فــى االطــاع علــى نتائــج التقييمــات الخاصــة بهــم ودرجــات أعمــال الســنة للمقــررات
المختلفــة عــن طريــق إعالنهــا بالقســم العلمــى.
 تمثیل الطالب ومشاركتھم فى مجلس المعهد واللجان المختلفة. مشاركة الطالب فى اعداد الخطة االستراتيجية والدراسة الذاتية للمعهد. تمثیل الطالب فى المؤتمرات المنعقدة بالمعهد. وجود سیاسة دعم الطالب المتمیز والطالب المتعثر. وجود نظام للثواب والعقاب للطالب معلن طبقا للقواعد واللوائح المنظمة. وجــود نظــام یســمح لتقییــم الطالــب للمحتــوى العلمــي ومســتوى أداء أعضــاء ھیئــة التدریــس مــنخــال اســتبيانات.
 توزيــع توصيــف المقــرر علــى الطــاب فــى بدايــة كل فصــل دراســي لمعرفتهــم محتــوى وهــدفومهــارات المقــرر وأســاليب وموعــد التقييــم.
 علــى مــن يتظلــم مــن أى شــكل مــن أشــكال الممارســة غيــر العادلــة أن يقــوم بإتبــاع اآلليــة المنظمــةلتقديــم الشــكاوى التخــاذ االجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة الممارســة الغيــر عادلــة وإخطار الشــاكى
بنتيجــة التصحيح.
يستجيب المعهد للشكاوى والمقترحات من خالل-:
 وجود آلیة ولجنة خاصة بالشكاوى والمقترحات مثل صندوق تلقى الشكاوى والمقترحات. یتــم متابعــة صنــدوق الشــكاوى والمقترحــات بصفــة دوریــة واإلطالع علىهــا ،ویتم اتخــاذ القراراتالالزمــة وتقییمهــا فــى ضــوء الشــكاوى أو المقترحــات والقیــام بإخطــار األفــراد بنتیجــة الشــكوى أو
المقتــرح مــع تحديــد آلیــات لمعالجــة الشــكوى وتحقيــق المقتــرح إن أمكــن.
« »3ما يخص العاملین:
 وجود دلیل السلوك الوظیفى وأخالقیات المهنة للموظفین والعاملین. يتــم تقييــم أداء العامليــن واعــداد تقاريــر الكفــاءة بموضوعيــة ويكــون مــن حــق العامــل التظلــم فــىنتيجــة التقييــم أمــام الجهــة األعلــى.
 تكافــؤ الفــرص فــى الترقیــات طبقـا ً للمعاييــر التــى وضعهــا المعهــد فــى هــذا الشــأن وفــى ضــوءالقوانيــن المنظمــة لذلــك بغــض النظــر عــن أى اعتبــارات ،وكذلــك فــى توزیــع األعمــال.
 يتــم نقــل العامليــن بيــن االدارات وفق ـا ً لرغباتهــم اذا كان ذلــك ال يتعــارض مــع مصلحــة العمــلداخــل هــذه االدارات.
 يتــم توقيــع نفــس الجــزاء علــى نفــس المخالفــة علــى كل العامليــن المخالفىــن بغــض النظــر عــنشــخصياتهم.
 -يتم توزيع العاملين على االدارات المختلفة وفقا ً لتخصص كل منهم.

 وضــع آليــة للثــواب والعقــاب ألعضــاء ھیئــة التدریــس /الهيئــة المعاونــة واعتمادهــا مــن مجلــسالمعهــد بعــد مناقشــتها بمجالــس األقســام العلميــة وإعالنهــا.
 يحــدد مجلــس كل قســم فــى بدايــة كل فصــل دراســي اعــداد ســاعات أعبــاءه التدريســية لجميــعأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة طبق ـا ً لمــا تقــره اللوائــح الجامعيــة واتســاقا ً مــع سياســة
المعهــد وبمــا يحقــق مبــدأ العدالــة والمســاواة وعــدم التمييــز والشــفافية.
 يقــوم مجلــس كل قســم فــى بدايــة كل فصــل دراســي بتوزيــع أعبــاء التدريــس واإلشــراف علــىالعمليــة التعليميــة علــى الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة بطريقــة متكافئــة وبمــا
يتناســب مــع تخصــص كل منهــم وطبق ـا ً لمــا تقــره اللوائــح الجامعيــة.
اإلجراءات المتخذة فى حالة سوء السلوك المهنى على مستوى الوحدة /القسم /اإلدارة:
 يقــوم الســيد مديــر الوحــدة  /رئيــس القســم  /مديــر اإلدارة يعــرض أمــر الشــخص المعنــى علــىالمجلــس الحاكــم أن وجــد (مجلــس إدارة الوحــدة  /مجلــس القســم).
 فــى حالــة موافقــة المجلــس الحاكــم /عــدم وجــود مجلــس حاكــم -:يتــم رفــع أمــر الشــخص المعنــىإلــى الســلطة األعلــى (حســب مــا ورد بالهيــكل التنظيمــي المعتمــد) وهــى-:
 -1وكيــل المعهــد لشــئون التعلىــم والطــاب  :إذا كان الشــخص المعنــى ضمــن اإلدارات واألقســام
اإلداريــة التــي تقــع فــى نطــاق اختصــاص وكيــل المعهــد لشــئون التعليــم والطــاب مثــل أقســام
شــئون التعليــم أو رعايــة الشــباب او شــئون الخريجيــن ...إلــخ.
 -2وكيــل المعهــد لشــئون البيئــة وخدمــة المجتمــع -:إذا كان الشــخص المعنــى ضمــن اإلدارات
واألقســام اإلداريــة التــي تقــع فــى نطــاق اختصــاص وكيــل المعهــد لشــئون البيئــة وخدمــة المجتمــع
بمــا يشــمل وحــدات نظــم المعلومــات أو متابعــة الخريجيــن او إدارة األزمــات والكوارث...الــخ.
 -3عميد المعهد -:إذا كان الشخص المعنى ضمن إدارة أو قسم ليس به مجلس حاكم.
 إذا كان الشــخص المعنــى أحــد العامليــن أو اإلدارييــن فــإن عميــد المعهــد يقــوم بإحالــة األمــرللتحقيــق بــإدارة الشــئون القانونيــة بالمعهــد طبقــا للقواعــد واللوائــح المنظمــة.
 بعــد االنتهــاء مــن التحقيــق فــان عميــد المعهــد يقــوم باعتمــاد توقيــع الجــزاء المقتــرح مــن إدارةالشــئون القانونيــة بالمعهــد  ،أمــا فــى حالــه اســتحقاق الشــخص المعنــى اإلحالــة إلــى مجلــس تأديــب
فىقــوم عميــد المعهــد برفــع األمــر إلــى الســلطات األعلــى بالمؤسســة مــع التوصيــة بذلــك طبقــا ً
للقواعــد واللوائــح المنظمــة.
آلية مواجهة تعارض المصالح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
تعــارض المصالــح هــو كل موقــف يكــون فىــه أحــد أعضــاء هيئــه التدريــس بالمعهــد أو قيادتهــا
األكاديميــة أو اإلداريــة يحقــق مصلحــة لنفســه أو لشــخص مرتبــط بــه تتعــارض مــع مــا يطلبــه
منصبــه مــن حياديــة  ،أو يكــون منصبــه مصــدراً لمكاســب لنفســه أو ألشــخاص ترتبــط بــه ،وكل
موقــف يمكــن أن يثيــر الشــك أو الشــبهة فــى وجــود مثــل هــذا التعــارض.
يلتزم كل عضو من أعضاء المعهد واألفراد المستهدفون باآللية بما يلى-:
• امتناع أساتذة المعهد وكافة المنتسبين إليها بقبول هدايا أو تبرعات شخصية  ،خاصة من

وقــد تــم اتخــاذ إجــراءات  /قــرارات تصحیحیــة فــى المعهــد لمعالجــة بعــض الممارســات غیــر
العادلــة ومــن ھــذه اإلجــراءات-:
 إعــادة توزيــع االعبــاء التدريســية ألعضــاء ھیئــة التدریــس طبقـا ً لتخصصاتهــم باألقســام العلمیــةالمختلفــة اســتجابة لشــكواهم.
 إعــادة تصحیــح أوراق الطــاب المتظلمیــن مــن درجاتهــم فــى االمتحــان النهائــى أو أعمــال الســنةوتشــكيل لجنــة لتقييــم الورقــة االمتحانيــة أو للتصحيــح اذا كانــت الشــكوى جماعيــة واتخــاذ الــازم
بنــاءاً علــى قرارهــا.
 تم وضع آلية لضمان العدالة وعدم التمييز بين أفراد مجتمع المعهد.وســيعمل المعهــد علــى مراجعــة هــذه اآلليــات دوري ـا ً وإضافــة مــا يمكنهــا مــن إجــراءات أخــرى
تلــزم لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن مجتمــع المعهــد.

رؤية المعهد العالى للفنون التطبيقية
أن يكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجال الفن والتصميم
ومصدر لألبتكار وفقا لمعايير الجودة العالمية.

رسالة المعهد العالى للفنون التطبيقية
إعداد خريج متميز قادر علي اإلبتكار وإدارة عمليات التصميم والتطوير
وتلبية إحتياجات سوق العمل وفقا للمعايير المحلية واإلقليمية وإثراء
علوم التصميم من خالل بحوث ودراسات تساهم في التطوير وخدمة
المجتمع ودفع قطاعات اإلنتاج ذات الصلة.
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