
    

 

 آليات ضمان تحقيق العدالة وعدم التمييز بين األطراف الداخلية بالكلية

     

 

  هيئة التدريس: أوالً: عضو

  
 الحرص على ما يلى:  فيتتمثل الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

  

 بأو التسب)الحزبية  االنتماءاتأساس الدين أو اللون أو الجنس أو  الزمالء( علىعدم التمييز بين  •

  إحراجهم.  في

بالنسبة ألعضاء هيئة  بالتساوييتم توزيع ساعات التدريس من خالل مجلس القسم العلمي  •

نفس الدرجة العلمية مع مراعاة الحد األقصى لكل درجة وفقاً  فيالتدريس الذين يشتركون 

  للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

  وافز طبقاً للقوانين واللوائح.يتم توزيع المكافآت والح •

 الجداول واللجانمثل أعمال الكنتروالت وإعداد  بالتساوييتم توزيع المهام والمسئوليات  •

  المختلفة بالكلية وغيرها من المهام.

  تحددها ادارة الجامعة. التييتم توزيع المنح الدراسية والمهام العلمية وفقاً للمعايير واللوائح  •

  للتخصص الدقيق واألقدمية. طبقاً )مستقبلياً العلمية( شراف على الرسائل يتم توزيع اال •

على رؤساء األقسام أو من يتولى مهام قيادية الحرص على توزيع المهام بمختلف توجهاتها على  •

  الجميع توزيعا عادال. 

 موضوع بحث معين أو عضو هيئة الختيارضغوط على أفراد الهيئة المعاونة  أيعدم ممارسة  •

  تدريس محدد.

ممارسات غير عادلة عليه التوجه الى  أليعضو هيئة تدريس/ الهيئة المعاونة  أيإذا تعرض  •

  الشكوى فيرئيس القسم التابع له لعرض شكواه، وله حق التظلم من نتيجة البت 

 

 



 

 

  ثانياً: بالنسبة للطالب:

  

  :يلي فيماوالطالب بالتدريس بين القائمين  وعدم التمييزتنحصر الممارسات العادلة  

 يتم اتاحة مصادر المعرفة بالكلية لجميع الطالب.  •

 نفس المقرر.  فيالتقييم لكافة الطالب الذين يشتركون  فييتم توحيد األسلوب المتبع  •

السماح بتسريب النتيجة لبعض  واحد وعدمتوقيت  فينفس الفرقة  فييتم اعالن نتيجة الطالب  •

 ع. الطالب قبل اعالنها للجمي

 قرار أو اجراء يرونه غير منصف أو متحيز.  أيالتظلم ضد  فيلكل الطالب الحق  •

 عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض اآلخر.  •

أو المستوى  الثقافي االنتماءالجنس أو  عدم التمييز بين الطالب على أساس الدين أو اللون أو •

  .االجتماعي

  أو التعامل أو التقييم. العطاء فيعدم التمييز بين الطالب سواء  •

أعمال كنترول ألي فرقة  االشتراك فيأو  بالسماح بالتدريسعدم سماح لعضو هيئة التدريس  •

  الطالب. )بين الثالثةالدرجة  األقارب( حتىدراسية تضم أحد 

التخصصات المختلفة طبقا لمعايير  علىالمرحلة الدراسية الواحدة  فييجب أن يتم توزيع الطالب  •

  استثناءات قد تضر بفرد أو مجموعة. أيوبدون  ومعلنة،ددة مح

أنشطة  أي فيالطالب الذين يتم إشراكهم من قبل الكلية  الختياريجب وضع قواعد موثقة ومعلنة  •

  مشاركة تتضمن أية امتيازات أو حوافز أو جوائز. أيأو  خارجية،داخلية أو 

توضيح مبررات  مع)مادية أو  جوائز( عينيةم منحهم اللذين ت بأسماء الطاليجب اإلعالن عن  •

  الحصول عليها ألقرانهم من الطالب.

من  اختيار فيأو  الطالب بالجامعةالترشح باتحاد  فيطالب من ممارسة حقه سواء  أيعدم منع  •

  غير عادلة. وممارساتضغوط  أيحرية تامة وبدون  فييرشحه 

 



وال يسمح  الدرجات،وتوزيع  المختلفة،عن طرق التقويم  الدراسييجب اإلعالن منذ بداية العام  •

أدت إلى  التيفرد أو قسم إال بعد إعالن المبررات الحتمية  أيعليه بواسطة  االتفاقبتعديل ما تم 

  ذلك.

ضغوط  أيممارسة  قهر أو دون-المستوياتعلى كل –إبداء رأيه  فييجب منح الطالب الحرية  •

  ليد الجامعية المتعارف عليها.عليه طالما يحافظ على التقا

، يجب أن يتقدم بشكواه عن طريق صندوق الشكاوى او ةغير عادلعند تعرض الطالب ألى ممارسات 

دونما  االهتماملجنة الشكاوى بالكلية، وعلى الجهات المعنية فحص جميع الشكاوى بنفس الدرجة من 

  تمييز.

  

  

  

  

  

  


