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 :هيئة المعاونةبين أعضاء هيئة التدريس وال :آلية ضمان العدالة وعدم التمييزأوال

 للتخصص الدقيق ثم التخصص العام ثم األقدمية.توزيع االشراف طبقاً  .1

 .جامعةالمعمول بها في ال قوانين واللوائحطبقاً لل المنح الدراسية  و توزيع المكافآت والحوافز .2

قوانين طبقاً لل توزيع المهام والمسئوليات بالتساوى مثل أعمال الكنتروالت واعداد الجداول وغيرها من المهام .3

 المعمول بها في الجامعة. واللوائح

تطبيق شروط الترقية على جميع أعضاء هيئة التدريس  والعاملين طبقا للقوانين المنظمة بغض النظر عن أي  .4

 اعتبارات.

 مراعاة التخصصات عند تعيين أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة  . .5

زات من أى نوع أو ممارسة الضغوط عدم استغالل موقعه الوظيفى أومنصبه القيادى فى الحصول على امتيا .6

 على المرؤسين بأى شكل من االشكال.
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 ثانياً: بالنسبة للعاملين:

 وجود هيكل تنظيمي للعاملين. .1

 . على االدارات المختلفة همتوزيعوالعاملين  مراعاة التخصصات عند تعيين .2

 .اعالم العاملين بالتوصيف الوظيفى الخاص بهم  .3

لتقيايم أماام تيجاة اتقييم أداء العاملين واعداد تقارير الكفااءة بموواوعية ويكاون مان لاق العامال الاتظلم فاى ن .4

 الجهة األعلى.

فى هذا الشأن وفى واوء القاوانين  الجامعة  على طبقاً للمعايير التى ووعتهاترقية العاملين بين االدارات األ .5

 المنظمة لذلك.

 ن االدارات وفقاً لرغباتهم اذا كان ذلك ال يتعارض مع مصلحة العمل داخل هذه االدارات.بينقل العاملين  .6

 توقيع نفس الجزاء على نفس المخالفة على كل العاملين المخالفين بغض النظر عن شخصياتهم . .7

 اً للكفاءة والجهد المبذول.منح مكافآت اوافية للعاملين طبق .8

 اعطاء الحق للعاملين بالتقدم بالمقترلات والشكاوى الخاصه بهم واعالمهم بأليه التقدم بها. .9

عاادم اسااتغالل موقعااه الااوظيفى أومنصاابه القيااادى فااى الحصااول علااى امتيااازات ماان أى نااوع أو ممارسااة  .10

 الضغوط على المرؤسين بأى شكل من االشكال.

 . العاملين واإلدارةاالتصال بين عدم وجود لواجز في  .11
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 ثالثاً: بالنسبة للطالب:

 على المساواة وعدم التمييز بين جميع الطالب بالجامعة تعتمد سياسات القبول  .1

 إعداد "دليل للطالب" يوزع عليهم في بداية العام الدراسي مووح به كافة الحقوق والواجبات للطالب. .2

 لجميع الطالب. بالجامعةالمعرفة  اتالة مصادر .3

المساااواة فااى فاارص الااتعلم والتقااويم ليااا تااتم المساااواة وعاادم التمييااز فااى الجااداول الدراسااية للمحاواارات  .4

 والمعامل لجميع الطالب 

 قياس رواء الطالب بصفة دورية عن كل ما يخص العملية التعليمية. .5

 مشاركة الطالب في ووع جداول االمتحانات لسب رغباتهم. .6

 .ميعاد االنسحابالحرص على اعالم الطالب بنتائجهم قبل  .7

ألقية جميع الطالب فى التقدم بالتماسات إلعادة رصد درجات االمتحانات والبت فى هذه االلتماسات وإعالم  .8

 المتقدم بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد 

وذلاك مان   نح واالعاناات المالياةتوزياع الما،  مكافاات التمياز ، التبادل الطالبايعدم التمييز بين الطالب في  .9

 .لالختيار  معلنة خالل ووع معايير 

 تمثيل الطالب ومشاركتهم في مجالس األقسام والكلية واللجان .   .10

 . توافر نظام معلن للدعم األكاديمى .11

 .المكتبيةلدى جميع الطالب الفرصة لمقابلة اإلدارة العليا للكلية أو أعضاء هيئة التدريس فى أوقات ساعاتهم  .12

 وجود آلية معلنة للشكاوى والمقترلات . .13
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 عدم تعارض المصالح بين األطراف المختلفة فى المؤسسة

أعمال االمتحان والتصاحيح باالشتراك فى ال يتم السماح ألعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين  .1

 والكنتروالت اذا كان لهم أقارب لتى الدرجة الرابعة.

ال يسمح لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في اإلمتحان النظري أوالشفوي أو العملي في السانة أو المقارر  .2

الموجااود لااه أقااارب بااه. كااذلك ال يقااوم بالمشاااركة فااى اإلشااراف العلمااى علااى طااالب الدراسااات العليااا 

 .األقارب له وذلك تطبيقاً لالئحة الدراسات العليا بالكلية 

ء هيئة التادريس أو معااونيهم أو العااملين بالقياام باأى أعماال خاارس الملسساة مثال ال يتم السماح ألعضا .3

اال بموافقااة جهااة العماال القاااء المحاواارات واالشااتراك فااى دورات تدريبيااة أو القيااام بأعمااال استشااارية 

 . تعارض مع مصلحة الملسسةبحيا ال ي

ت ماليااة خااارس الملسسااة مااع أطااراف ال تقااوم الملسسااة أو أى ادارة ماان اداراتهااا بالاادخول فااى تعااامال .4

 معاونيهم أو العاملين بالملسسة.تربطهم عالقات شخصية أو أسرية مع أعضاء هيئة التدريس أو 

ئاة التادريس اإلعالن عن اإلجراءات التي تستخدمها الملسسة لتجنب تعارض المصالح لكافاة أعضااء هي .5

 والعاملين بالملسسة.

 

 


