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 آلیات ضمان المصداقیة واالخالقیات متضمنة الممارسات العادلة وعدم التمیز

 
علنة لضمان العدالة وعدم التمیز بالعاملین وھیئة التدریس والھیئة المعاونة / توجد اجراءات محددة وم*

 الطالب / العاملون وتتمثل ھذه االجراءات في:
 األعمال وتوزیع والبعثات الترقیات، في المتكافئة الفرص توافر. 
 اراتاعتب أي عن النظر بغض المنظمة للقوانین طبقا العاملین جمیع على الترقیة شروط تطبیق. 
 المشرفین األساتذة جمیع بین والدكتوراه الماجستیر رسائل علي اإلشراف فرص عدد تساوى. 
 الجامعة. في بھا المعمول القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزیع 
   .تحقیق العدالة وعدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس وكذلك بین العاملین بالكلیة 
   الطالب بغض النظر عن توجھاتھم العقائدیة وعدم التمییز بینھم و تصحیح المساواة في المعاملة بین

 الممارسات غیر العادلة.
 مطویات وخالفھ) وكذلك  -منشورات -إتاحة المعلومات الكافیة من خالل وسائل مختلفة مثل (اعالنات

 الموقع االلكترونى للكلیة .
 لجمیع االقسام العلمیة بالكلیة لتطبیق ما یتم تدریسھ  تقوم الكلیة بامداد المعامل باالجھزه الحدیثة الالزمة

 نظریا بھدف إكسابھم القدرات والمھارات المعملیة الالزمة لسوق العمل.
  تقوم الكلیة بعقد ندوات وورش عمل ألعضاء ھیئة التدریس في طرق التقییم الفعال و الممیز للطالب

 لطالب.بھدف عدم االعتماد على اختبار واحد لتحدید قدرات ا
  توفر الكلیة فرص التعلیم والتدریب فى المصانع و المؤسسات لرفع الكفاءة و ممارسة األنشطة والتقویم

 للطالب دون اعتبارات عقائدیة أو لونیة أو جنسیة.
  یتم تعیین المعیدین طبقا لقوانین الجامعة المنظمة لذلك وتبعا لخطة إستراتیجیة واضحة وضعت بمعرفة

 لیة وتم اعتمادھا في مجلس الكلیة.مجالس أقسام الك
  جمیع أعضاء ھیئة التدریس ممن لدیھم خبرة فى المجاالت المختلفة لھم الحق في إنشاء وحدات ذات طابع

 خاص وواقعیة و لھا مردود فعال طالما ھناك دراسة جدوى جادة.
  بیعة العمل على أن یتم العامة باإلعالن و طبقا للشروط والمواصفات المحددة لطیتم التعین في الوظائف

 إعالن نتیجة االختیار و حیثیاتھ باإلضافة إلى حق التظلم.
 

تقوم إدارة الكلیة بوضع أسس معلنة وموثقة لتحقیق العدل بین الھیئھ المعاونھ واالدریین 
 العاملین بالكلیة, على االسس األتیة :

 وضع معاییر موضوعیة الختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة. 
 .( مؤھالت وخبرات ) إعداد قاعدة بیانات لجمیع اإلداریین 
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 .وضع خطة للتدریب المستمر للعاملین بناًء على االحتیاجات ومتابعة تنفیذ البرامج التدریبیة 
 .تقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین على اسس موضوعیة صحیحھ عادلة لصالح العمل 
 سباب.ألاھذه ة أسباب عدم األداء الجید وعالج قیاس األداء الوظیفي للعامل ومناقش 

 

  -:المصداقیة في حل المشاكل المقدمة*
 
 مثل: المقدمة خاصة لحل الشكاوى آلیة من كثرأ ) تضع الكلیة1(

 و المقترحات في أماكن بارزة بالكلیة كرعایة الطالب و  الشكاوى لتلقى وضع أكثر من صندوق
 إلیھا بالنسبة للطالب.المدرجات الجانبیة  لسھولة الوصول 

  وضع صنادیق أخرى أمام مباني األقسام المختلفة لتلقى شكاوى أعضاء ھیئة التدریس و
 معاونیھم باألقسام تمھیدا لعرضھا على إدارة الكلیة لحلھا.

 )  یتم فتح صنادیق الشكاوي و المقترحات بصفة دوریة و بإشراف لجنة متخصصة2( 
 د لقاء اسبوعى مع المختصین للرد علیھا وحلھا                                                  بعد االطالع على الشكاوي، یحد 
 ویخطر المعنیین بنتیجة الشكوى.     
 عرض الشكاوي المكررة على اللجنة المختصة بالقسم إلبداء الرأى وعرضھاعلى إدارة الكلیة 

 یھا.لمناقشتھا و بحث أسباب حدوثھا و آلیات التغلب عل
 -) أمثلة على المصداقیة في الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات:3( 

 .تحویل العمالة المؤقتة بالكلیة الى عمالة بعقود لھا شكل قانوني للحفاظ على حقوق العاملین 
  إلزام المشرفین على طلبة الدراسات العلیا بتقدیم تقریر سنوي یتمیز بالمصداقیة والشفافیة عن مدى

 تقدم الطالب في مجال بحثھ و دراستھ.
  تساھم الكلیة ممثلة في جمیع أعضاء ھیئة التدریس باألقسام المختلفة في وضع معاییر موضوعیة

 وشفافة و إرسالھا الى اللجان العلمیة الدائمة لترقیة أعضاء ھیئة التدریس.
 وني الموجودة سرعة إستجابة إدارة الكلیة للشكوى من تعطل بعض أجھزة العرض االلكتر

 بالمدرجات بسرعة اإلصالح وتجھیز وحدات احتیاطیة لالستعمال عند تكرار العطل.
  المدرجات ذات الكثافة و بمكاتب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم و اإلداریین   تركیب مراوح

یین الطالبیة العالیة حیث أن عدم وجودھا قد یؤثر بالسلب على صحة أعضاء ھیئة التدریس و اإلدار
 . وكذالك تركیب شفاطات ومراوح بالمعامل و الطالب لعدم وجود تھویة جیدة

  عمل لوحات إرشادیة من مدخل الكلیة إلى جمیع األقسام العلمیة و اإلداریة وكذا بالمدرجات المختلفة
 بالكلیة لسھولة وصول الطلبة الجدد إلیھا.

 

 -:العادلة غیر الممارسات تصحیح إجراءات*
 

غیر العادلة مع وضع  الممارسات بعض لمعالجة الجامعة في تصحیحیة قرارات / إجراءات باتخاذ ةتقوم الكلی
 :اإلجراءات ھذه ومن خطة فوریة لتصحیحھا فور إكتشافھا
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  إعادة توزیع موظفي الكلیة بناءا على التخصص أو الكفاءة خاصة ممن یحصلون على شھادات أو
 .  درجات علمیة أعلى

 المختلفة العلمیة باألقسام لتخصصاتھم طبقا التدریس ھیئة أعضاء تسكین إعادة. 
 وذالك عند تقدیم التماسات من ھؤالء الطالب درجاتھم من المتظلمین الطالب أوراق تصحیح إعادة. 
 بشكوى أحدھم یتقدم عندما األساتذة بین التدریسیة األعباء توزیع إعادة. 
 ى بدل األجازات بعد سن الستین و تطبیقھا على وضع  خطة ولوائح وقوانین واضحة للحصول عل

 .بالكلیةجمیع العاملین 
 .توزیع األجھزة العلمیة والحاسب االلى على األقسام المختلفة بالكلیة حسب االحتیاجات الفعلیة 

 
بوضع خطة فوریة لتصحیح المسارات غیر العادلة فور اكتشافھا مثل (تشكیل اللجان المنبثقة من  الكلیةتقوم 

مثل توزیع األعباء التدریسیة و الحوافز و المكافآت و أسالیب التعلم و أدوات التقویم...الخ)  الكلیةلس مج
 القرارات التي اتخذت لتصحیح المسارات  غیر العادلة.  الكلیةوتفعل 

 
 الكلیة في المختلفة األطراف بین المصالح في التعارض عدم*
 
 .مجالس األقسام    اقتراحاللوائح باألقسام المختلفة بناءا على یة و بوضع الخطط اإلدار یقوم مجلس الكلیة -1

 وعھا مثل التعارض بینباإلضافة إلى حل الخالفات و المصالح المتعارضة لدى األقسام المختلفة فور وق
 االختصاصات و األقسام التدریسیة و التعارض بین اإلدارات المتشابھة باألقسام المختلفة. 

 .س بناء على اقتراح مجالس األقسامالكلیة باعتماد  انتداب أعضاء ھیئة التدری یقوم مجلس - 2
تطویر اللوائح الداخلیة بالكلیة لتنظیم المقررات التدریسیة لجمیع مراحل البكالوریوس و الدراسات العلیا   -3 

 بالشعب و األقسام المختلفة.
 المنبثقة مثال: ارى عن طریق اللجان المتخصصة ولوائح إداریة داخلیة بالكلیة لتنظیم العمل االدتوجد   -4

, لجنة العالقات الثقافیة ولجنة الجنة الدراسات العلی ،الطالب , لجنة التعلیم وشئونلجنة شؤون البیئة
 المعامل و األجھزة.

 

  -:آلیة التقویم الشامل لألداء بالكلیة*
 
، والمعاییر لتوفیر ، والبرامج، و اآللیاتلتقویم الشامل لألداء بوضع الخططتتابع الكلیة استمراریة ا •

المعلومات الدقیقة خالل عملیة التقویم و التي یعتد بھا في إصدار  القرارات الصائبة و العمل على 
تطویر ھذه اآللیات و المعاییر على نحو یواكب المتطلبات المستجدة لضمان تنفیذ المواثیق وإجراء 

 التصحیحات الالزمة.
یة بتنفیذ المواثیق و إجراء التصحیحات على أساس التقاریر الستطالع الرأي و تقوم إدارة الكل •

 مة بالطرق االتیة:وتتم المتابعة االز التحلیل االحصائى و خطط التحسین و التعزیز
 .تقریر عن نتائج المراجعات الداخلیة فیما یخص إجراءات التصحیح 
 نیة.تقریر عن موقف اإلجراءات التصحیحیة الوقائیة األم 
 تقریر عن موقف الشكاوى المقدمة من كافة األطراف المعنیة و نتائج االستقصاءات.  
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  تقریر عن فعالیة اداء العمل باالقسام الفنیة واالداریة بالكلیة والمقدمة من المسؤلین
 والوصول الي نتائج ایجابیة مرضیة . 

 ویمكن طلب أي تقاریر اخري حسب الموضوعات المطلوب مناقشتھا. 
تم ترسیخ مفاھیم ضمان تنفیذ القوانین واللوائح لدى المعنیین عن طریق الندوات و المحاضرات ی •

ل الجھود الرامیة إلى انجاز أھداف العمل ی، و تفعبما یحقق التصحیحات الالزمةومتابعة األداء 
 التقویمي بالكلیة.

التدریس ومعاونیھم وجمیع  یتم ربط صرف الحوافز الخاصة باألداء بمدى التزام السادة أعضاء ھیئة •
األستاذ الدكتور السید الھیئة اإلداریة بانجاز األعمال الموكلة إلیھم بناء على التوجیھات التي اتخذھا 

 رئیس الجامعة و التزمت بھا إدارة الكلیة.
 

 بالكلیة  المھنیة أخالقیات دلیل* 
 
القیادات.   حیترش وعند األعلى العلمیة جةللدر ترقیتھ عند للعضو الحمید والسلوك السیر حسن معیار یؤخذ 

اللذین  الكلیة في صورة دلیل یلتزم بھ جمیع أعضاء ومعلنا ومعتمدا موثقا أخالقیا میثاقا بوضع الكلیة وقامت
للوظیفة على كافة  األخالقیة الممارسات المیثاق  ھذا و یتضمنون في وضع ھذا المیثاق االخالقي یشارك

زام بأخالقیات المھنة, أمانة التعامل مع الزمالء و الرؤساء, والمرؤوسین, احترام المستویات مثل: (االلت
 وتتدرج شدة الجزاءات في ضوء تكرارھا. للجزاءات حقوق اآلخرین...الخ). كما یتم وضع الئحة
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