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 الفنادقكلية السياحة وإدارة   وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر        جامعة فاروس

 بین األطراف المصالح التعارض في  عدم لضمان آلیة

 الكلیة في المختلفة
 

 -رض المصالح :اأوال : تعريف تع

في واستقاللية قرار فرد ما يمكن تعريف تعارض المصالح بالوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية 

وظيفة عامه بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمة هو شخصيا أو احد أقاربه أو أصدقائه المقربين أو 

عندما يتأثر أداءه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشر أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي 

 تتعلق بالقرار.

 

 -ثانیا : األفراد الذين تستهدفهم هذه اآللیة هم :

 قيادات االكاديمية للكلية.ال .1

 القيادات اإلدارية للكلية. .2

 أعضاء هيئة التدريس. .3

 معاوني هيئة التدريس. .4

 االداريين والموظفين بالكلية. .5

 

 -تعارض المصالح : ةهالثا : معايیر وقواعد عامة لمواجث

  .شخصية مكاسب على للحصول الخاصة الكلية ممتلكات استخدام عدم .1

 تشتيت على تعمل قد مقابل بدون أم مادي بمقابل كانت سواء خارجية عمل مهام بأي االلتحاق عدم .2

  .بالكلية العمل أداء وتؤثر على واالنتباه الوقت

ال يتم السماح ألعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالقيام بأى أعمال خارج المؤسسة مثل  .3

او القيام باعمال استشارية اذا كانت تتعارض مع ) القاء المحاضرات واالشتراك فى دورات تدريبية 

 ( الجامعة اال بعد الحصول على موافقة رسمية بذلك مصلحة

مع أطراف ( الجامعة) بالدخول فى تعامالت مالية خارج  ( قسم من اقسامها) أو أى  (الكلية) ال تقوم  .4

 ( بالجامعة) تربطهم عالقات شخصية أو أسرية مع أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين 
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 جامعة فاروس

 كلية السياحة وإدارة الفنادق

 مشاركة اعضاء هيئة التدريسواالمتناع عن تنظيم االمتحانات بما يهيئ الفرصة بتطبيق الحزم والعدل  .5

 أي من أعمال االمتحانات ما إذا كان أحد األقارب حتى الدرجة الرابعة يؤدونها 

أو تورطه في مسائل تمس النزاهة أو  وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا تورطها .6

 الشرف.

امتناع أساتذة الكلية وكافة المنتسبين إليها بقبول هدايا أو تبرعات شخصية ، خاصة من أشخاص لهم . 11

 عالقة بعملهم في الكلية.

 -: المصالح علي اعضاء هیئة التدريس والهیئة المعاونة تضارب رابعا : الیة عدم

االمتحان او التصحيح او المراقبة ال يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى أعمال  .1

 اوالكنتروالت اذا كان لهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

فى القيام بالتدريس فى حالة وجود احد األقارب  والهيئة المعاونة ال يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس .2

 من الدرجة األولى.

له آخر طرف من والتعويضات اتوالمميز الهدايا أال يقبل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة على .3

  مصلحة مع الجامعة

 جهة من الشخصية مصالحه بين تضارب نشوء إلى يؤدي أن شأنه من نشاط بأي القيام عن االمتناع .4

 .أخرى جهة من الوظيفية ومهامه مسؤولياته وبين

 قرارات وقراراته أ على أساسي بشكل مصالحها تعتمد مؤسسات أو أفراد مع وثيقة عالقات إقامة تفادي .5

 .الكلية

 

 -:الموظفین بالكلیة  على المصالح تضارب خامسا : الیة عدم

 تفضيلية معاملة إلى يؤدي أن يمكن أو لمهامه، أدائه مع يتناسب ال نشاط بأي القيام عن االمتناع. 1

 .االطراف المعنية للخطر يعرض عالقتها مع أو الكلية لسمعة يسيء أو ،بعينهم ألشخاص 

 مع تعامالته شخص في أي مع مصالحه تضارب حال في فوري ًوبشكل خطيا المباشر رئيسه إعالم. 2

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

 مع بها، يتعامل أن يجب التي الموضوعية شكوي ًحول تثير أو الرسمية، تتعارض مع مهامه ضغوط

 جميع وفي .لذلك الالزمة اإلجراءات اتخاذ المباشر الرئيس وعلى عالقة التضارب، طبيعة إيضاح

 .التعارض هذا معالجة عند المصلحة العامة مراعاة يجب األحوال
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 جامعة فاروس

 كلية السياحة وإدارة الفنادق

 ذي شيء أي أو مالية مكاسب على للحصول مباشرة غير أو مباشرة بصورة وظيفته استخدام عدم. 3

 .قيمة لمصلحة خاصة به او بعائلته

 أقارب حتى الدرجة الرابعة.ال يتم اشراك العاملين فى أعمال االمتحانات اذا كان لهم . 4

 

 

 


