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 جامعة مؤتـــة –سياسة عدم التمييز 

 

I. ع ية لجميفرًصا متساو بما يضمنبيئة للتعلم والمعيشة والعمل ر تلتزم جامعة مؤتة بتوفي

رقم  لعلميادستور األردني وقانون التعليم العالي والبحث لل أعضاء مجتمع الجامعة. وفقًا

، على ، بما في ذلك المضايقةظر الجامعة التمييز غير القانوني.، تح 2018لعام ( 17)

عمر الو أأو الحمل  نوع االجتماعيأساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو ال

و حالة أ لسياسيةوالتوجه الجنسي أو المعتقدات ا والمعلومات الوراثيةألجنسية و اأاإلعاقة  وأ

متهم ها وقيمجتمع ينبض بالحيوية ويستند إلى كرامة جميع أعضائلنزم بتعزيز كما ت .الهجرة

 . األساسية
 

II.  يقة شكوى تتعلق بالتمييز أو المضابتحظر سياسة الجامعة االنتقام من أي شخص تقدم

ا ة أيضً السارية. تحظر هذه السياس الحكوميةبموجب هذه السياسة أو غيرها من القوانين 

شارك ييساعد شخًصا ما في تقديم شكوى بالتمييز أو المضايقة أو  االنتقام من أي شخص

ومات سة معلتوفر هذه السيا بأي طريقة في التحقيق أو البت في شكوى التمييز أو المضايقة.

لسياسة شرح اتتتعلق بجهود الجامعة في مجال الوقاية والتثقيف المتعلقة بالتمييز والتحرش. 

ظور الجامعة بمجرد إطالعها على مزاعم السلوك المح أيًضا الطريقة التي ستمضي بها

 .تمشيا مع قيم الجامعة ومن أجل الوفاء بااللتزامات القانونية
 

 

III. و أفي الجامعة والتوظيف  تنطبق هذه السياسة على الزائرين ومقدمي الطلبات للقبول

و أالب لطالطالب أو موظفي الجامعة الذين يزعمون التمييز من جانب موظفي الجامعة أو ا

 الزائرين أو المقاولين.
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 رؤيتنا التميز والريادة في التطوير األكاديمي والجودة على المستوى الوطني واإلقليمي
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IV. غ يجب على الشخص الذي يعتقد أنه تعرض لتمييز أو مضايقة ينتهك هذه السياسة إبال

الحادث ألي مسؤول في الجامعة أو مسؤول أو مشرف أو أي موظف آخر يتمتع بسلطة 

ه ن هذع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أي انتهاك مزعوم و / أو عليه واجب اإلبالغ

 شؤون االدعاءات. يتم تشجيع الطالب على اإلبالغ عن مثل هذه الحوادث إلى مكتب عميد

يمي ألكادا؛ يتم تشجيع الموظفين وزائري الحرم الجامعي على إبالغ مركز التطوير  ةبالطل

 وضمان الجودة. يجب اإلبالغ عن الحوادث في أسرع وقت ممكن بعد وقت حدوثها. ال

 يُطلب من أي شخص اإلبالغ عن التمييز أو المضايقة للجاني المزعوم.
 

V. خاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي كل مشرف أو مسؤول أو موظف جامعي لديه سلطة ات

 بالغالنتهاك مزعوم و / أو عليه واجب اإلبالغ عن هذه االدعاءات، وهو مسؤول عن اإل

لى إتباههم حوادث التمييز والمضايقة التي تنتهك هذه السياسة والتي تسترعي انعن الفوري 

ا بين الحقً تتقارير األفراد الذين يقومون بإعداد ة أو مكتب الرئيس. الطلبشؤون مكتب عميد 

ت جراءاودون أي اعتبار للحقيقة ، قد يخضعون إل ةأنها كانت كاذبة أو مضللة أو متعمد

ة بحسن لمقدماتأديبية تصل إلى وتشمل اإلنهاء أو الطرد. ال ينطبق هذا الحكم على التقارير 

 نية، حتى لو كان التحقيق في الوقائع المزعومة ال يمكن إثباته.
 

 

VI. يما فاء هيئة التدريس والموظفين والطالب التعاون مع تحقيقات الجامعة يجب على أعض

تخاذ يتعلق بادعاءات التمييز أو المضايقة. قد يؤدي رفض التعاون مع التحقيق إلى ا

 إجراءات تأديبية.

 
VII. ضمان إلى مركز التطوير األكاديمي والمزعومة  يجب تقديم شكوى التمييز أو المضايقة

 . ةالطلبشؤون د الجودة أو مكتب عمي


