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 رؤية المركز

 

 

 استبيان ملكافحة الفساد

 اعضاء هيئه التدزيس و معاوهيهم

 جامعة دمنهىز 

 انذوني انبنك أماانخاصت انمنفعت أجم من انسهطت استغالل بأنه انفساد انذونيت انشفافيت منظمت تعرف

 "انخاص نهكسب انعامت انوظيفت استعمال إساءة  بأنه فيعرفه

 

 يهدف هرا الاستبيان الى:

 ثحديد اسباب الفساد بالكلية .1

 بالكليةالااثاز املترثبة على الفساد  .2

 مقترحات محازبة الفساد بالكليهثحديد  .3

 بالكليةأسباب الفساد  .1

 بالكليةثم حدد استجابتك ليتسنى لنا ثحديد اسباب الفساد  ايةمن فضلك قم بقساءة العبازات التالية بعن

 الاستجابات العبازات

 ال اوافق اوافق الى حد ما اوافق ثماما

ت جىظُمُت ثلافت وجىد عدم ئن كليةال ثقافة.1 عدم الاإلاام الجُد باللىاهحن و  كٍى

 .فاطدة إلامازطاث طببا ًيىن  كداإلاىظمت 

   

 فظاد وطلىهُاث كاهىهُت غحر ممازطاث ئلى الحجم هبر ًإديما غالبا: كليةال حجم.2

 .بظهىلت عليها الظُؼسة ًمىً ال ئدازي 

   

ا زوجِىا الفاطدة اإلامازطاث مً ًجعل خُث: السقابي النظام ضعف.3  دون  ًمس طاٍز

 خظاب أو مظاءلت

   

 ازجباغ أو كسابت العالكت واهذ طىاء :العليا إلادازات في املسؤولين مع العالقة.4

ت إلامازطاث طببا جيىن  كد صداكت أو مصالح  الىفىذ اطخغالٌ عً جيخج فاطدة ئداٍز

 بهم. والاخخماء اإلاظإولحن لهإالء

   

 ألاعماٌ ومىظماث اإلاإطظاث وأهداف العمل وطىح دزجت ئن كليةلبا العمل ػبُعت.5

 .ؤلادازي  الفظاد خاالث جللُل في هبحر اثس له عملها وشفافُت

   

 وعدم والظلؼاث الصالخُاث وطىح عدم ئن: السلطة وهيامل التنظيمية الهيامل.6

د واضح وظُفي فُصجى   وجىد وعدم العمل ػبُعت مع الخىظُمي الهُيل جىاطب  مً ًٍص

 .يلُتال في ؤلادازي  الفظاد ممازطت اخخماٌ

   

د مً فسص الفظاد  غياب الفسصة املتاحة لتداول السلطة.7     باليلُهجٍص
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 رؤية المركز

 

 

    والخعدي على اطخلاللُت اليلُاث  مسلزية اثخاذ القساز.8

 كد فعلُت أعماال ًمازطىن  ال العاملحن مً هبحرة أعداد وجىد ئن: املقنعة البطالة.9

 والسشىة الابتزاش لغسض اإلاعامالث طحر وحعلُد ػلباث في جفىنهم وزاء طببا ًيىن 

 .وغحرها والىطاػت

   

 أن مً العلُا ؤلادازاث في خاصتشغل الىظُفت  شعىز  أن: الىظيفي الاستقساز عدم.11

 خاالث إلامازطت مُال أهثر مىه ججعل مدددة لفترة ٌظخغلها أن ًجب فسصت هى مىصبه

ً مع العالكاث وجىػُد الىفىذ وبىاء ؤلاثساء لغسض ئدازي  فظاد  خظاب على آلاخٍس

 .والعدالت اهتجز وال اإلاىظمت مصلحت

   

    الُه. اإلاظىد العمل مع باإلالازهت وهفاءه إلاظإولُهطعف اليىادز اإلاإهلت .11

    باليلُه الخخؼُؽ طىء أو اإلاسججلت  لظُاطاث. ا11

ٌ  عدم. 11     الخغُحر كبى

    لدي افساد اليلُه  الظائدة اإلاشىهت اللُم. 11

ادة. 15     واطخجزافها اإلاىازد وشح الؼالب عدد ٍش

    والخحجس الخفىحر وجمىد الاًجابى باليلُه  الحسان فلدان. 11

 بالكلية  الفساد عن الناجمة آلاثاز. 2

  الفساد عن الناجمة آلاثازاهم ثم حدد استجابتك ليتسنى لنا ثحديد  ايةمن فضلك قم بقساءة العبازات التالية بعن

 من وجهة هظسك. بالكلية

 الاستجابات العبازات

 ال اوافم مااوافم الى خد  اوافم جماما

     اليلُت بمصداكُت ؤلاطساز .1

    لدم فى جدلُم اهداف اليلُتالخ عملُت ئعاكت .1

    عدم جدلُم زؤٍت و زطالت اليلُت .1

    دعم الؼالبىال ئطعاف .1

    عدم السطا الىظُفى .5

    ؼالبُتال ألاوشؼت مظخىي  جدوي .1

 أخسي جرهس:

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 رؤية المركز

 

 

 همقترحات محازبة الفساد بالكلي -3

 خىمت ومدي الاعماٌ الهجاش الاشمت اللسازاث اجخاذها خالٌ مً والسشُدة الحىُمت الادازة دوز  في ًىمً الىكاًت وطائل اهم اخد

 .اليلُت   طُاطاث على طدىعىع اللسازاث هره ان اذ باليلُه الفظاد مظاخت جظُم في اللسازاث جلً

 وسائل الىقاية من اهم ثم حدد استجابتك ليتسنى لنا ثحديد  ايةمن فضلك قم بقساءة العبازات التالية بعن 

 من وجهة هظسك.  الفساد بالكليه

 الاستجابات العبازات

 ال اوافم اوافم الى خد ما اوافم جماما

    الحىافصب اإلاخعللت اللسازاثجفعُل . 1

ب اإلاخعللت اللسازاثجفعُل .1     الاعماٌ الهجاش الالشم بالخدٍز

 مع اإلاإهالث جىاطب خالٌ مً للعاملحن اإلاىاطب باألخخُاز اإلاخعللت اللسازاثجفعُل  .1

 .العمل

   

 كاعدة جيافإ واعخماد والخعحن الاخخُاز عملُاث في العلمُت الؼسق  اطخخدام.1

 . باليلُت الخعحن في عملُاث اطاطُت هلاعدة والخىافع العلمُت واإلاإهالث الفسص

   

    .الاداء جلُُم في وعادلت ملبىلت كىاعد اجباع.5

    لليلُت الىالء زوح حعمُم . 1

زؤٍت و زطاله  مع اإلاخىافلت ألاطتراجُجُت الخُازاث باخخُاز اإلاخعللت اللسازاثجفعُل .7

 .تاليلُ  اهدافو 

   

 في ٌظاعد الري الحالي الهُيل حعدًل أو اإلاىاطب الخىظُمي الهُيل اخخُاز كسازاث.8

 الجهاش في السوجُيُت ؤلاجساءاث وحعلُد اللسازاث اجخاذ جمسهص وعدم الشفافُت بىاء

ظاعد  ؤلادازي  الفظاد خاالث حشخُص على ٌظاعد أن ذلً مً شأن ئذ ؤلادازي  َو

 . ظهىزها فسص ئشالت على

   

ه باليلُت والخبرة الىفاءة معُاز اعخماد .9     فى الترقى فى الىظائف الاداٍز

ت الىخداث وافت في ؤلاجساءاث وجبظُؽ واللىائذ اللىاهحن عدد جخفُع.11     ؤلاداٍز

ع و معاوهيهم فى اإلاشازهت فى اجخاذ اللساز  دوز  ئعؼاء.11     اهبر العظاء هُئت الخدَز

 باطخلامت اإلاسجبؼت والسوخُت الدًيُت اللُم وجفعُل ألاخالقي الجاهب على الترهحز.11

 مهىتلل  أخالقي مُثاق ئعداد هدى والاججاه ألافساد

   

    .باليلُت للعاملحن الالشمت الاخالكُت اللُم غسض. 11

    . العمل الجماعي ثلافت بىاء. 11

 أخسي جرهس:

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 


