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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

لتقييم أماام تيجاة اتقييم أداء العااملين واعاداد تقاارير الكفااءة بموةااااوعياة ويكول من  ق العاامال التظلم فى ن .4

 الجهة األعلى.

فى هذا الشاأل وفى ةاوء القوانين   الجامعة   على طبقاً للمعايير التى وةاعتهاترقية العاملين بين االدارات األ .5

 المنظمة لذلك.

 ن االدارات وفقاً لرغباتهم اذا كال 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 اةافية للعاملين طبق .8

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

عدم استغالل موقعه الوظيفى أومنصبه القيادى فى الحصول على امتيازات من أى نوع أو ممارسة الضغوط   .10

 على المرؤسين بأى شكل من االشكال.

 . العاملين واإلدارةاالتصال بين عدم وجود  واجز 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 موةح به كافة الحقوق والواجبات للطالب. .2

 لجميع الطالب. بالجامعةالمعرفة  اتا ة مصادر .3

المسااااواة فى فرص التعلم والتقويم  يت تتم المسااااواة وعدم التمييز فى الجداول الدراساااية للمحاةااارات  .4

 والمعامل لجميع الطالب 

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

 مشاركة الطالب في وةع جداول االمتحانات  سب رغباتهم. .6

 .ميعاد االنسحاب الحرص على اعالم الطالب بنتائجهم قبل  .7

أ قية جميع الطالب فى التقدم بالتماساات إلعادة رصاد درجات االمتحانات والبف فى هذه االلتماساات وإعالم   .8

 المتقدم بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد 

وذلاك من      نح واالعااناات الماالياةتوزيع الم،    مكاافاات التميز  ،  التباادل الطالبيعادم التمييز بين الطالب في   .9

 .لالختيار  معلنة خالل وةع معايير 

 تمثيل الطالب ومشاركتهم في مجالس األقسام والكلية واللجال .   .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 والمقتر ات . .13
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 عدم تعارض المصالح بين األطراف المختلفة فى المؤسسة 

أعمال االمتحال والتصاحيح  باالشاترا  فى ال يتم الساما  ألعضااء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين   .1

 والكنتروالت اذا كال لهم أقارب  تى الدرجة الرابعة.

ال يسامح لعضاو هيئة التدريس بالمشااركة في اإلمتحال النظري أوالشافوي أو العملي في السانة أو المقرر  .2

الموجود له أقارب به. كذلك ال يقوم بالمشاركة فى اإلشراف العلمى على طالب الدراسات العليا األقارب 

 .له وذلك تطبيقاً لالئحة الدراسات العليا بالكلية 

ء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالقيام بأى أعمال خارج المؤسااسااة مثل  ال يتم السااما  ألعضااا .3

اال بموافقة جهة العمل القاء المحاةااارات واالشاااترا  فى دورات تدريبية أو القيام بأعمال اساااتشاااارية  

 . تعارض مع مصلحة المؤسسةبحيت ال ي

ت مالية خارج المؤساااساااة مع أطراف ال تقوم المؤساااساااة أو أى ادارة من اداراتها بالدخول فى تعامال .4

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

ئة التدريس  اإلعالل عن اإلجراءات التي تساتخدمها المؤساساة لتجنب تعارض المصاالح لكافة أعضااء هي .5

 والعاملين بالمؤسسة.

 

 


