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  يس واهليئة املعاونةالتدر هيئة أعضاء بني زيميضمان العدالة وعدم التآلية 

هذه  وتتمثل املعاونة اهليئة/ يسالتدر هيئة عضاءأ بني زالتميي وعدم العدالة لضمان ومعلنة حمددة جراءاتإتوجد 

 :يف اإلجراءات

 .، والبعثات واملؤمترات وتوزيع األعمال                           تكافؤ الفرص املتكافئة  .6

ض النظر عن بغ املنظمة للقوانني طبقا ملنيلعاوا ريسالتد هيئة أعضاء مجيع على الرتقية شروط يقتطب .1

 .اخلماسية املعيدين تعني خطة خالل من معيدين وتعيني سياسيةاعتبارات أي 

 . املعاونة اهليئةا/ يسالتدرأعضاء هيئة  تعيني عند التخصصات مراعاة .3

 .املشرفني األساتذة مجيع بنيتساوى عدد فرص اإلشراف علي رسائل املاجستري والدكتوراه  .4

 .اجلامعة يفبها  املعمول القواعد ضوء يف واحلوافز املكافآت يعتوز .5

 .االحرتاماملصداقية و العدل و و الثقة يشملجلميع التعامل مع ا .1

 ،يسوالتدر اإلشراف عضاءأ يعتوز مثل ليةبالك يسالتدر هيئة أعضاء مجيعى عل اإلجراءات هذه تطبيق .7

 .املكافآت احلوافز،

 للقواعد طبقا املعاونة اهليئة/ يسالتدر هيئة أعضاء جية بنيواخلار ليةعدد فرص للمؤمترات الداخ يتساو .2

 .اجلامعة يف بها املعمول

وجود  ننيللقوا طبقا املعاونة هليئةا/  يسالتدر هيئة أعضاء مجيع  على.للبعثات املنظمة الشروط يقتطب .9

 . املعاونة اهليئة/ يسالتدر يئةھ أعضاءنظام للثواب والعقاب ال 

 



الطالب لتميیز بینضمان العدالة وعدم اآلية  20-12-2012  

 

 الطالب بني زيميضمان العدالة و عدم الت

تطبق القواعد على مجيع الطالب من حيث املساواة يف فرص التعليم وشروط القبول و اختبارات املقابلة  .6

 .الشخصية

ووجود جداول حماضرات  أجبدي( اجللوس أرقام) االمتحانات يف وكذلك الطالب قائمة يف األمساء تيبتر .1

 .ارسة األنشطة وانتخابات ااحاد الطلبةومم.العملي جمموعات وتقسيمية مستو ميعللج

 .عدالة االمتحانات حيث مت بواسطة جلان داخلية وخارجية .3

 .بالعلم قيعوالتو يمبالتقو الطالب إعالم .4

 .ذلك األمر لزم ذاإاهلم أحو يلحق الطالب يف التقدم مللظتل وتعد .5

 . يف جمالس األقسام والكلية واللجانكتهم الطالب ومشار يلمتث .1

 .املؤمترات يف الطالب متثيل .7

 .املتعثر لباوالط ميزب املتالوجود سياسة للط .2

 .وجود نظام للثواب والعقاب للطالب  .9

 هذه مجيعو.التدريساهيئة  أعضاء أداءستوى وم العلمي للمحتوى الطالب قيملت يسمحوجود نظام   .61

 الطالب رشاداتوإ الطالب ليلد وكتاب ليةوالك األقسام جمالس بواسطة فيةومتارس بشفا معلنة اإلجراءات

 .الكلية وموقع

 .املصداقية يف الوعود املقدمة استجابة للشكاوى واملقرتحات  .66

 .واملقرتحات الشكاوى تلقى صندوق مثل واملقرتحات بالشكاوى خاصة وجلنة آليةوجود   .61

ا تقييمهلقرارات الالزمة وا ذختاإ يتمو ،عليه واإلطالع يةدورقرتحات بصفة وامل الشكاوى صندوق متابعة يتم  .63

 أو كوىالش بنتيجة األفراد بإخطار قياموالتقييمها و تفعيلهاقرتحات يف داخل املؤسسة وامل وأ الشكاوى ضوء يف

 عليها. التغلب آلياتو حدوثها املقرتح



أعضاء الجهاز االدارى ضمان العدالة وعدم التمییز بین آلية  20-12-2012  

 

 أعضاء اجلهاز االدارى بني التمييز عدم و العدالة ضمان

 العاملني. فنيللموظ هنةامل قياتخالأوظيفي الو السلوك ليلد وجود .6

عيني ت ةسسياوجود عتبارات إ أي عن النظر بغض املنظمة ننيللقوا طبقا قياتتكافؤ الفرص املتكافئة يف الرت .1

 .ملنيللعا تنظيمي هيكل والعاملني ا

 .عدم وجود حواجز يف االتصال بني العاملني واإلدارة .3

 .وجود اجتماعات فعالة بني العاملني واإلدارة .4

 .وجود نظام للثواب والعقاب والعمل املتميز .5

 العاملني. تعينيمراعاة التخصصات عند  .1

 .يف اجلامعةبها توزيع املكافآت واحلوافز يف ضوء القواعد املعمول  .7

 معلنة اإلجراءاتهذه  مجيعو االحرتام و العدل و قيةاملصدا و الثقة يشمل حيث ملنيالعامجيع التعامل مع  .2

 .األقسام ساءؤور الكليةا أمنيو عميد بواسطة فيةبشفا ومتارس

 .املختلفةالعلمية  باألقسام تهملتخصصا طبقا يسالتدر هيئة عضاءأ يستدر عادةإ .9

 بني يسيةالتدر األعباء يعتوز عادةإو رفع مت وقد ،تهمدرجا من املتظلمنيا الطالب وراقأ تصحيح عادةإ  .61

 .بشكوى همحدأ تقدم عندما األساتذة
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 وثيقة اإلعتماد

 جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة
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 وثيقة اإلعتماد

 جملس الكلية

 

 

 

 


