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بكلية اخلدمة وثيقة قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز 
  االجتماعية جامعة حلوان

 م٨/٧/٢٠١٩بتاریخ ) ٥٦٠( بمجلس الكلیة رقم ةمعتمد
  

  
  

  

  القیادة والحوكمةمسئول معیار 

   مشحوت سید احمدزینهم/ د.م.أ

  مدیر وحدة ضمان الجودة

  سماح سالم عوض سالم/ د.أ
  

  

  

  

  

  عمید الكلیة 
  یسري شعبان عبد الحمید/ د.أ

  
  م٢٠١٩/ هـ ١٤٤٠
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  إطاللة عامة
مــن االعتمــاد األكــادیمي  لتجدیــدالخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان فــي إطــار ســعي كلیــة   

د فإنهـــا تحـــاول القیــام بالعدیـــد مـــن الممارســـات التـــي الهیئــة القومیـــة لـــضمان جـــودة التعلــیم واالعتمـــا
  .االعتماد األكادیميحافظ بها على ت

وفـي في سـبیل تفعیـل المیثـاق األخالقـي للعـاملین بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان 
 ســواء بــین الطــالب أو العدالــة وعــدم التمییــزإطــار ســعي الكلیــة إلــى وضــع قواعــد محــددة لــضمان 

  .تدریس أو العاملینأعضاء هیئة ال

قواعـد ضـمان العدالـة وعـدم التمییـز بـین الطـالب أو أعـضاء بوثیقـة هذا وقـد تـم إعـداد 
  :على النحو التالية الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان بكلی هیئة التدریس أو العاملین

مــدیر وحــدة ضــمان الجــودة ومــسئول معیــار القیــادة والحوكمــة والمــسئولین تــشكیل لجنــة مــن  )١(
ـــة وعـــدم التمییـــز بـــین الطـــالب أو إلعدین بالمعیـــار المـــسا عـــداد وثیقـــة بقواعـــد ضـــمان العدال

 .أعضاء هیئة التدریس أو العاملین بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان
قواعد ضـمان العدالـة وعـدم التمییـز بـین الطـالب أو أعـضاء هیئـة التـدریس وثیقة تم مناقشة  )٢(

م ٢/٤/٢٠١٩ الموافـــق الثالثـــاءیـــوم  یـــة جامعـــة حلـــوانأو العـــاملین بكلیـــة الخدمـــة االجتماع
بحـضور لفیـف مـن أعـضاء ، ًالعاشرة عـشرة صـباحاتمام الساعة باألقسام العلمیة بالكلیة في 

 .هیئة التدریس ومعاونیهم وممثلین عن الطالب بكل األقسام العلمیة بالكلیة
التمییــز بــین الطــالب أو وثیقــة بقواعــد ضــمان العدالــة وعــدم تــم عقــد ملتقــى لمناقــشة وتفعیــل  )٣(

 الثالثـــاءیـــوم  أعـــضاء هیئـــة التـــدریس أو العـــاملین بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان
، ًشـــرة صـــباحااعالفـــي تمـــام الـــساعة بالكلیـــة أحمـــد كمـــال / د.بقاعـــة أم ٩/٤/٢٠١٩الموافـــق 

وممثلـین عـن وأعـضاء الجهـاز اإلداري بحضور لفیف من أعضاء هیئة التـدریس ومعـاونیهم 
وثیقـة بقواعـد ضـمان العدالـة ثم تمت مناقشة وتعـدیل . البكالوریوس والدراسات العلیاالطالب 

وعـدم التمییـز بـین الطـالب أو أعـضاء هیئــة التـدریس أو العـاملین بكلیـة الخدمـة االجتماعیــة 
  .ًوفقا لمناقشات الملتقى، وتم اعتماد الوثیقة من مجلس الكلیة جامعة حلوان

  العدالــة وعــدم التمییــز بــین الطــالب أو أعــضاء هیئــة التــدریس أو قواعــد ضــمان وتمثلــت
  :فیما ليالعاملین 
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  :قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب: ًأوال

 .االلتزام بقواعد ومعاییر محددة عند قبول الطالب بالكلیة .١

 .ًمجموعات دراسیة طبقا للترتیب األبجدي لألسماءلى إالطالب تقسیم  .٢

 .إتاحة مصادر المعرفة بالكلیة لجمیع الطالب .٣

  .ًلقادرین وفقا لظروفهم االجتماعیةتوزیع المنح واإلعانات المالیة على الطالب غیر ا .٤

  .وجود وحدة لتلقي شكاوى ومقترحات الطالب .٥

  .المختلفةالدراسیة  التدریس للمجموعات في كافة أعضاء هیئة التدریس اشتراكالتأكد من  .٦

 .األنشطة الطالبیة المختلفة فية الفرصة لجمیع الطالب للمشاركة التأكد من إتاح .٧

ــــدة لالمتحانــــات تنظــــیم  .٨ ــــالنظم الجدی ــــة التــــدریس للتوعیــــة ب  تحقــــق التــــيدورات ألعــــضاء هیئ
 .العدالة

 .وجود معاییر لتقییم الطالب واضحة ومعلنة .٩

 .المقرریتم توحید األسلوب المتبع في التقییم لكافة الطالب الذین یشتركون في نفس  .١٠

یتم إعالن نتیجة الطالب في نفس الفرقة في توقیت واحد مـع عـدم الـسماح بتـسریب النتیجـة  .١١
 .لبعض الطالب قبل إعالنها للجمیع

 .عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض اآلخر .١٢

  :أعضاء هیئة التدریسقواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمییز بین : ًثانیا

 .العلمیة والمهمات البعثات توزیع في والعدالة المتكافئة الفرص توافر .١

 .التدریسیة األعباء توزیع في المتكافئة الفرص توافر .٢

 تاالمـؤتمر وحـضور العلمیـة الرسـائل علـي فااإلشـر توزیـع فـي المتكافئـة الفـرص تـوافر .٣
 .العلمیة

 .أعضاء هیئة التدریس بالكلیة جمیع علي الترقیة شروط نفس تطبیق .٤

 .بالكلیة المتبعة القواعد ضوء في لحوافزوا المكافآت توزیع .٥
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ٕیتم توزیع المهام والمـسئولیات بالتـساوي مثـل أعمـال الكنتـروالت واعـداد الجـداول وغیرهـا مـن  .٦
 .المهام

  :العاملینقواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمییز بین : ًثالثا

 .ل بین العاملین بعدالةالعم أعباء توزیع .١

  .ًدارات المختلفة وفقا لتخصص كل منهمیتم توزیع العاملین على اإل .٢

 . بالكلیةالعاملین جمیع علي الترقیة شروط نفس تطبیق .٣

 .بالكلیة المتبعة القواعد ضوء في والحوافز المكافآت وزیعت .٤

ٕیتم تقییم أداء العاملین واعداد تقاریر الكفاءة بموضـوعیة ویكـون مـن حـق العامـل الـتظلم فـي  .٥
 .لىنتیجة التقییم أمام الجهة األع

یــــتم اإلعــــالن عــــن نتــــائج تقیــــیم العــــاملین حتــــى یــــتمكن مــــن الــــتظلم فــــي حالــــة عــــدم وجــــود  .٦
 .موضوعیة في التقییم

ًن اإلدارات وفقــا لرغبــاتهم إذا كــان ذلــك ال یتعــارض مــع مــصلحة العمــل ییــتم نقــل العــاملین یــ .٧
  .داخل هذه اإلدارات

الفین بغــض النظــر عــن یــتم توقیــع نفــس الجــزاء علــى نفــس المخالفــة علــى كــل العــاملین المخــ .٨
  .شخصیاتهم


