
 

 

 

 مركز ضمان الجودة                                                                                                                        أكتوبر 6جامعة  

 آلية الممارسات العادلة والحيادية وعدم التمييز 
 العاملين  -الطالب -على مستوى أعضاء هيئة التدريس

 عام  -الجامعة القسم: 

 .................................................. رقم اإلجراء : 

 .............................:  الجامعة /تاريخ موافقة مجلس الكلية

 ............................................. تاريخ أخر تعديل : 

 الجهة المسئولة عن التنفيذ :  
 القيادات األكاديمية  ▪
 الشئون اإلدارية  عام مدير ▪

 : اآلليةالهدف من 

الممارسات العادلة  لتحقيق    تحديد الوسائل واإلجراءات التي يتم تطبيقها على مستوى كليات الجامعة وإداراتهاإلى    اآلليةتهدف هذه  
مع اإلدارة لخلق   والطالب والعاملين، وتيسير سبل التواصل  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم،  على مستوى عدم التمييز  و   الحياديةو 

بالشفافية    االلتزام  على  التأكيد  إلى  اآللية  هذه  تهدف  كما  الجهد.  وبذل  التعاون  على  الجميع  يحفز  والتآلف  الترابط  من  مناخ 
على أي أساس أو    -من كافة الفئات  -مقراطية في اتخاذ القرارات وعدم االنفراد بالسلطة،  وعدم التفريق بين العاملين بالجامعةوالدي

 معايير غير عادلة. 
 

 اآللية:

بالجامعة، أكتوبر على تطبيق اإلجراءات التالية لضمان الممارسات العادلة على مستوى جميع الفئات العاملة    6تحرص جامعة  
 ومن ذلك: 
 التدریس هیئة أعضاء بین التمییز وعدًم العدالة مان:ًضأولًا
وجود دليل تنظيمي يعرف كافة الوظائف األكاديمية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويتم تطبيقه كأساس للعمل  ▪

 األكاديمي في الجامعة.
  .األعمال كافة  وتوزيع والمؤتمرات والبعثات الترقيات، في تحقيق تكافؤ الفرص ▪
  .االنتماءاتعلى أساس الدين أو اللون أو الجنس أو   أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمعدم التمييز بين  ▪
 البناء. العلمي, والنقد اآلراءحقوق الملكية الفكرية, وتبادل  احترام ▪
التدريسية، والساعات المكتبية، وعدد المراقبات في توقيتات االمتحانات، وعدد  العدالة في توزيع الساعات الحرص على  ▪

 الطالب المكلف باإلشراف عليهم في نظام اإلرشاد األكاديمي. 
 موضوع بحث معين أو عضو هيئة تدريس محدد. الختيارضغوط على أفراد الهيئة المعاونة  أيعدم ممارسة  ▪
 التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وفق الخطط والقواعد المعلنة. أعضاء هيئة  تعيينتطبيق آليات  ▪
  . المعاونة يئةهال /التدريس هيئة أعضاء تعيين عند التخصصات مراعاة ▪
 بها في الجامعة.  المعمول القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزيعتطبيق أسس العدالة في  ▪
 المعاونة في يئةهال /التدريس هيئة   أعضاء بين والخارجية الداخلية راتللمؤتم تطبيق أسس العدالة وتكافؤ الفرص في الترشيح ▪

 بها في الجامعة. المعمول القواعد ضوء
  المعاونة يئةهال /التدريس هيئة  ألعضاء للمساءلة والتحفيز نظام وجود ▪
القواعد األخالقية المنظمة لكافة األعمال والعالقات   وجود دليل لألخالقيات المهنية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتضمن ▪

http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=794&id=795


 

 

 داخل المجتمع األكاديمي. 
 الطالًب بین التمییز وعدًم العدالة ضمان:ًثانیاًا
 .الشخصية والمقابالت ختباراتاالو  القبول وشروط التعليم فرص في المساواة  وتحقيق الطالب جميع على القواعد تطبيق ▪
  .االنتماءات أو   النوعأو   على أساس الدين الطالبعدم التمييز بين  ▪
التعامل أو في طريقة    أو  المميزات والمكاسب التي يمكن أن يحصلوا عليها )وفق اللوائح(  فيعدم التمييز بين الطالب سواء   ▪

 التقييم.عند 
تضمن   ▪ التي  اإلجراءات   التدريس  عدم  اتخاذ  هيئة  أعضاء  بالتدريسقيام  عند  الأعمال    في  االشتراكأو    ومعاونيهم  كنترول 

 ( بين الطالب.الرابعةوجود أحد األقارب )حتى الدرجة  
 استثناءات قد تضر بفرد أو مجموعة.  أيلمعايير محددة ومعلنة, وبدون  التخصصات المختلفة طبقا   ىعليتم توزيع الطالب  ▪
مشاركة تتضمن أية   أيخارجية, أو الداخلية أو النشطة األ لالشتراك فيختيار الطالب ا التي يتم على أساسهاقواعد  ال تحديد ▪

 امتيازات أو حوافز أو جوائز.
 ترتيب أسماء الطالب في الكشوف أبجديا ، وكذلك في أرقام الجلوس لالمتحانات.  ▪
توضيح مبررات الحصول عليها ألقرانهم من الطالب اللذين تم منحهم جوائز )عينية أو مادية( مع  يجب اإلعالن عن أسماء ▪

 الطالب.
عليه بواسطة   االتفاقعن طرق التقويم المختلفة, وتوزيع الدرجات, وال يسمح بتعديل ما تم   الدراسياإلعالن منذ بداية العام  ▪

 . ، وبعد إعالم الطالبأدت إلى ذلك التيفرد أو قسم إال بعد إعالن المبررات الحتمية  أي
 كتشاف الطالب والمتفوقين والمتعثرين وتقديم الدعم الالزم لهم.  تطبيق آلية ال ▪
اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن عدالة التقييم واالختبارات بكافة أنواعها، ويراجع في ذلك )دليل القواعد التنظيمية   ▪

 أكتوبر(. 6لالمتحانات بجامعة 
تهم، والعقوبات التأديبية للمخالفات المختلفة، وااللتزام  إصدار مدونة للسلوك الطالبي تتضمن كافة حقوق الطالب وواجبا  ▪

 بتطبيق ذلك بشفافية وعدالة. 
تطبيق آلية لتلقي شكاوي ومقترحات الطالب، وآليات للتظلم يتم اإلعالن عنها للطالب عن طريق العديد من وسائل النشر   ▪

 وعلى رأسها دليل الطالب. 
 بصورة دورية، واتخاذ إجراءات االستجابة لرأي وتعليقات الطالب. تطبيق عملية تقييم الطالب للمقررات الدراسية ▪

 العاملیًن بین التمییز وعدًم العدالة ضماًن ثالثاا:
بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويتم تطبيقه كأساس   اإلدارية بالجامعةوجود دليل تنظيمي يعرف كافة الوظائف  ▪

 . المختلفة  الجامعة إدارات للعمل في
لإلداريين دليل  وجود ▪ المهنية  المجتمع   يتضمن  لألخالقيات  داخل  والعالقات  األعمال  لكافة  المنظمة  األخالقية  القواعد 

 األكاديمي. 
الترشيح للدورات    أخرى، وكذا في  اعتبارات أي عن النظر  بغض المنظمة للقوانين طبقا الترقيات، في تحقيق تكافؤ الفرص ▪

  .األعمال كافة توزيعوفي  التدريبية،
  .واإلدارة العاملين بين االتصال في حواجز وجود عدمتطبيق كافة اإلجراءات التي تضمن  ▪
  .واإلدارة باإلدارات المختلفة العاملين بين مفعلة دورية اجتماعات وجود ▪
 .العاملين تعيين عند التخصصات مراعاة ▪
 بها في الجامعة.  المعمول القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزيعتطبيق أسس العدالة في  ▪

 والمقترحاًت للشكاوًى ستجابةرابعاا:ًال
تطبق الجامعة في الوقت الحالي سياسة الباب المفتوح في التعامل مع الشكاوي والمقترحات الخاصة بالعاملين من كافة   ▪



 

 

 

الفئات، إذ يحق للعاملين التقدم بالشكوى أو المقترح وعرضه على مستوى القيادة األعلى ومناقشته لحين البت فيه، كما أن له  
 قيادة المباشرة له أن يصعد الشكوى أو المقترح للمستوى القيادي األعلى. الحق إذا لم تكن هناك استجابة من ال

بالنسبة للطالب، فهناك آلية للتقدم بالشكاوي والمقترحات تتمثل في صندوق الشكاوي والمقترحات على مستوى كل كلية، ثم   ▪
 الب.صندوق الشكاوي والمقترحات المباشر إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والط

 فيما يخص تظلم الطالب من نتائج االمتحانات، فيتم تطبيق آلية للتظلمات في جميع كليات الجامعة.  ▪
 العادلًة غیر الممارسات تصحیح إجراءات

لجنة ▪ بالكلية  تقوم  الداخلية  عن    بإبالغ  المراجعة  االلتزام    تجاوزات  أيالقسم  عدم  حاالت  أو  عادلة  غير  ممارسات  أو 
 المهنة. بأخالقيات

وقوعها واقتراح  أسبابلوقوف على لالمهنة  بأخالقياتإدارة الكلية وقائع الممارسات غير العادلة وحاالت عدم االلتزام  تدرس ▪
 تحول دون تكرارها. التيالحلول المناسبة لها والوسائل 

 .مع اللوائح والقوانين العاملة بالجامعةالتصحيحية الالزمة بما يتفق  اإلجراءاتالكلية باتخاذ  إدارةتقوم  ▪
 

 التطبيق مجال 

 تسري هذه السياسة وتنطبق على كل من:
 القيادات األكاديمية ▪
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ▪
 الموظفين اإلداريين ▪
 وأعضاء لجان التحكيم الممتحنين الخارجيين ▪
 وفقا  لما يقتضيه الحال أصحاب المصالح اآلخرين  ▪

 

   الرقابة والمتابعة والتقييم: 

تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت والتعامالت المختلفة يتابع مجلس الجامعة ومجالس الكليات ومديرو اإلدارات   ▪
 اإلجراءات المناسبة.  وتتخذ

 وفقا  لما تقتضيه الحاجة.  وتخضع للمتابعة والتقييميعمل بهذه السياسة منذ إقرارها، وتبلغ لألطراف المعنية،  ▪

 

 السياسات األخرى ذات العالقة 

 .الممارسات العادلة في تقويم الطالبآلية  ▪
 . سياسة ضمان عدم تعارض المصالح ▪
 . باإلنتاجسياسة ربط الحافز  ▪
 . هيئة التدريس ومعاونيهمسياسة تعيين أعضاء  ▪
 .آلية الشكاوي والمقترحات ▪
  . آلية التظلم من نتائج االمتحانات ▪

 


