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 ى الدليل محتو

 

 : أوالً/ شكاوى وتظلمات أعضاء هيئة التدريس

 المواد المنظمة  -

 نموذج الشكوى  -

 : ثانياً/ شكاوى وتظلمات الموظفين

 أسباب الشكوى -

 إجراءات التظلم -

 نماذج الشكاوى  -

 : ثالثاً/ التظلمات والشكاوى الطالبية

 اللجان المختصة  -

 التظلمات والشكاوىطرق تسوية  -

 والتظلمات ىنماذج الشكاو  -
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شكاوى وتظلمات أعضاء هيئة  

 التدريس 

 
 /  أولا 

 شكاوى وتظلمات 

 أعضاء هيئة التدريس
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 مقدمة 

إيمانا من جامعة بيشــة بالدور ااســاســي والفعال لعضــو هيئة التدريس ةي منظومة العملية التعلمية ة د  رصــت 

لمبادئ الجودة والتي من أهمها العمل على زيادة جودة  الجامعة إلى الوصـول إلى أصصـى درجات رضـاهم ت  ي اً  

الخدمات الم دمة لمتل ي الخدمة الداخليين اهميتهم ةي مخرجات التعليم النهائية، والعمل على  ل أي مشكالت صد 

كاوى وتظلمات أعضـاء هيئة التدريس  على  ذلك ة د عمدت إدارة الجامعة  ليتعرضـون لها و كيل لجنة النظر بـش تـش

 .ت تظلماالشكاوى والآلية لتل ي وتم إعداد 

ــطب ا لألعراف والت اليد الجامعية، يفو ــيير اامور عبر الن ار واصتراو ال لول  ضـ ــاكل وتسـ ل  ل المشـ

ــام العلمية   ــات مجالس ااصس ــاعب ومعوصات خالل جلس ــاء هيئة التدريس من مص ــبة لما يتعرل لأ أعض المناس

ــوبي   ــرة الوا دة التي يتميز بها منسـ ــودا روو ااسـ ــاندة، وذلك ةي مناس يسـ ومجالس الكليات أو العمادات المسـ

عـمل الـجامعي. وةي ـ ال تـعذر الـ ل عن طري  تـلك المـجالس ةعضـــــو هيـئة الـتدريس ـلأ ـكاـمل الـجامـعة ونها ال

 ً ً  ال رية ةي الشكوى أو التظلم من أي صرارات إدارية أو أكاديمية متبعا                                 الجامعة.من صبل  آلية م ددة سلفا
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 (1المادة )

، وكل مالم يرد يرجع  أدناادت ةي هذا ال واعد المعاني المخصــصــة لها  كون للكلمات والعبارات التالية  يثما وري

ــودة اي من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائ أ التنفيذية واانظمة واللوائا وال رارات  ةي بيان م صـ

 المعمول بها ةي المملكة، بما ال يتعارل وغايات هذا ال واعد.

 : جامعة بيشة.الجامعة

 : سعادة رئيس جامعة بيشة.ةالجامع رئيس

 رئيس اللجنة. تعليمية: وكالة الجامعة للشؤون الالوكالة

 رئيس اللجنة. تعليمية: وكيل الجامعة للشؤون الرئيس اللجنة

 : لجنة النظر ةي شكاوى وتظلمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين.اللجنة

 

 ( السياسة العامة:2المادة )

ــاكلهم ااكاديمية  زيادة جودة الخدمات  ــاء هيئة التدريس والتعرف على مشــ اإلدارية بما ينعكس  والم دمة اعضــ

ً إي  على مخرجات العملية التعليمية. جابيا

 

 ( الهدف العام من تقديم الشكوى أو التظلم:3المادة )

ــاء هيئة التدريس بموجب نظام مجلس التعليم العالي واللوائا التنفيذية المعمول بموج بها ةي رةع الظلم عن أعضــ

 جامعة بيشة.

 

 ( نطاق تطبيق اآللية:4المادة )

تطب  مواد هذا اآللية على جميع أعـضاء هيئة التدريس الـسعوديين وغير الـسعوديين العاملين ةي جامعة بيـشة من  

 الوكاالت والكليات والعمادات المساندة واإلدارات والفروع والكليات الجامعية.والعلمية  مختلف المراتب 

 (:5)المادة 

سعادة تُشكل لجنة للنظر بشكاوى وتظلمات أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الجامعة ومن ةي  كمهم ب رار من  

ؤون ال  الجامعة  رئيس ة وكيل الجامعة للـش ي هم من صبل رئيس    تعليميةبرئاـس وعضـوية عدد من ااعضـاء يتم ترـش

 :سنة من تاريخ صدور ال رارمدة عمل اللجنة  الوظيفية، وتكون االعتباريةاللجنة بصفاتهم 

 رئيساً. تعليميةوكيل الجامعة للشؤون ال ▪

 عضواً ونائباً لرئيس اللجنة. البشرية الموارد عميد  ▪

 عميد الكلية المعنية. ▪

 .الموارد البشريةمدير إدارة  ▪

 مدير إدارة شؤون الموظفين. ▪

 عضو من إدارة الشؤون ال انونية. ▪

 لتطوير والجودة.عضو منتدب من عمادة ا ▪

 .عةوكالة الجامعضو من  ▪
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 سكرتير اللجنة. ▪

 

 اللجنة بالمهام والمسؤوليات التالية:  ( تختص 6المادة )

 تابعة الت سين المستمر اساليب معالجة الشكاوى والتظلمات.م .1

 معالجة المشكالت التي تواجأ أعضاء هيئة التدريس. .2

 الشكاوى والتظلمات. أسباب التنسيب بالتوصيات المناسبة ل ل  .3

 متابعة ورود الشكاوى والتظلمات من مختلف المصادر. .4

 الشكاوى والتظلمات بكل  يادية وموضوعية. أسباب الت    من  .5

الم اةظة على ســرية المعلومات بما يضــمن  ســن ســير إجراءات نظرها والم اةظة على ســالمة أعضــاء   .6

 اللجنة.

 توثي  الشكاوى والتظلمات الواردة إلى اللجنة  سب الكلية وال سم وموضوعاتها. .7

 إعداد م ضر اجتماع وت رير تفصيلي يتضمن التوصيات المناسبة لمعالجة الشكاوى والتظلمات. .8

 الجامعة. رئيسرةع م اضر اجتماعات اللجنة بما تتضمنأ من توصيات لمعالي  .9

 ت ذات الطبيعة الجنائية أو الجزائية للجهات المختصة.إ الة الشكاوى أو التظلما .10

 

 (7المادة )

ة للشـــــؤون ال ة الجـامـع اـل ةي   لوـك ل وال ـذف    تعليمـي دـي ات التـع د من  ين آلخر، ورةع م ترـ  ذا ال واـع ت ييم ـه

 واإلضاةة لمجلس الجامعة، كما لها ال   ةي تفسير أي من بنودها بما ال يتعارل ومضمونها.

 

 داف اللجنة:( أه8المادة )

ــة ةيما   ــاء هيئة التدريس ةي جامعة بيش ــكاوى وتظلمات أعض ــكيل لجنة النظر بش تتمثل ااهداف المرجوة من تش

 يلي:

 الت سين المستمر لجودة الخدمات الم دمة اعضاء هيئة التدريس. -

 المساهمة ةي تطوير بيئة العمل ااكاديمي واإلداري. -

 هيئة التدريس واإلب اء عليهم.الم اةظة على المتميزين من أعضاء  -

ــ ة تبين الخطوات اإلجرائية المتبعة ةي عملية ت ديم   - ــفاةية والعدالة من خالل آلية عمل واضـ ت  ي  مبدأ الشـ

 شكاوى وتظلمات أعضاء هيئة التدريس.

  التعرف على الهموم والمصاعب التي تواجأ أعضاء هيئة التدريس والعمل على تذليلها. -
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 المعايير واألسس التي تحكم عمل اللجنة:( 9المادة )

 الخبرة والكفاءة ةي معالجة مواضيع التظلمات والشكاوى. -

ــكاوى وتظلمات   - ــتندات المتعل ة بشـ ــكوى أو التظلم، وبناء عليأ تعتبر جميع المسـ ــرية الشـ ال رص على سـ

  .لألـشخاص الذين ي   أعـضاء هيئة التدريس وجميع المداوالت التي تع دها اللجنة ـسرية وال يفـصا عنها إال  

 لهم االطالع على المعلومات بموجب طبيعة أدوارهم ةي عملية معالجة تلك الشكاوى أو التظلمات.

 يكون اجتماع اللجنة كل أسبوع وبشكل دوري للنظر ةي الشكاوى والتظلمات. -

 الموضوعية وال يادية عند النظر ةي الشكاوى والتظلمات. -

واللوائا التنفـيذـية المعمول بموجبـها كالئـ ة توظيف غير الســـــعوديين ةي اعتـماد نـظام مجلس التعليم الـعالي  -

ــاء هيئة التدريس ومن ةي  ــعوديين من أعضـ ــوبي الجامعات السـ ــؤون منسـ الجامعات، والالئ ة المنظمة لشـ

  كمهم.

 ال رص على عدم إل اق الضرر بأعضاء اللجنة بسبب الشكوى أو التظلم. -

 اي من الوثائ  والمستندات موضوع الشكوى أو التظلم. إتا ة المجال إلمكانية وصول اللجنة -

 سرعة البت ةي الشكوى، ويعتمد ذلك على طبيعة موضوع الشكوى أو التظلم. -

 

 للشكوى أو التظلم: ه( األسباب الموعز10المادة )

 التظلم على صرار إداري بخصوص أي    من   وق عضو هيئة التدريس تضمنأ اللوائا التنفيذية. -

 الشكوى على عضو هيئة تدريس آخر. -

 التظلم من صرار أكاديمي ةيما يتعل  بااب اث العلمية أو الترصيات ااكاديمية. -

 التظلم على صرار مالي بخصوص   وصأ المالية. -

ـصدور صرار معتمد من ـصا ب الـصال ية مج ف ةي    عـضو هيئة التدريس ال ي    التوازن مع نظرائأ   -

 أو ال بعبد إليأ كامل   وصأ. من أعضاء هيئة التدريس

 

 ( وسائل تقديم الشكاوى والتظلمات.11)المادة 

 .عن طري  النظام االلكتروني "تواصل" -

 ل اءات مباشرة مع اإلدارة العليا. -

 ل اءات رؤساء ااصسام العلمية مباشرة. -

 .أو ركن الموظف واالصترا ات من خالل الموصع اإللكتروني للجامعةنظام الشكاوى  -

 البريد اإللكتروني لعمادة التطوير والجودة. -

 

 الخطوات اإلجرائية لتقديم الشكوى والتظلمات: ( 12المادة )

ــكوى أو التظلم على أن يكون  بنماذج    الكليات واإلدارات تزويد  ت وم عمادة التطوير والجودة بمتابعة     متابعتهاالشــ

 بعهدة العمادة.

ــيلة   ــب الوســ ــكوى أو التظلم و ســ ــكوى أو التظلم بتعبئة كاةة البيانات المطلوبة ةي نموذج الشــ ي وم م دم الشــ

 المستخدمة ةي ت ديمها.
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مياً إلى اللجنة من خالل عميد الكلية   م المختص،  يث ي وم ااخير برةع الـشكوى رـس أو ي وم بت ديمها لرئيس ال ـس

ــنادي     المختص، وي وم ــكاوى والتظلمات من الصـ ــو اللجنة المنتدب من عمادة التطوير والجودة بجمع الشـ عضـ

 المخصصة لذلك.

ي وم أعـضاء اللجنة ةي اجتماعها بفرز الـشكاوى والتظلمات  ـسب الكلية وال ـسم ونوع الـشكوى أو التظلم وتبويبها  

 يسمى سجل الشكاوى والتظلمات. ةي سجل خاص 

بابها وم اللجنة بالنظر ةي الـشكوى أو التظلم ودراـسة موـضوعها والت    من  ت بالوـسائل التي تـضمن التوـصل    أـس

 :الجامعة بالتوصيات المناسبة،  يث يتم رئيسالتوصية لمعالي  إلى ال  ائ  مع

 و فظها.رةل الشكوى ةي  ال عدم اكتمال تعبئة كاةة البيانات المطلوبة ةي نموذج الشكوى أو التظلم، 

 قبول النظر في موضوع الشكوى أو التظلم، ويتم: 

رد الشـــــكوى على مـ دمـها ةي ـ ال ـعدم ثبوت صـــــ تـها واتـخاذ اإلجراءات الالزـمة ب ـ أ ةي ـ ال تكرار ذـلك، 

 و فظها.

للجهات المختصــة إذا   إ التهاأو التظلم للكلية أو اإلدارة المختصــة داخلياً، أو    الشــكوىإجراءات معالجة    إ الةأو  

 كانت طبيعة جنائية أو جزائية.

 تقوم اللجنة بالرد على مقدم الشكوى أو التظلم، حيث يتم إرسال إفادة خطية تتضمن:

بيانات الطالب، وبيانات الـشكوى  تفيد باـستالم الـشكوى أو التظلم، متـضمنةً رصم الـشكوى وتاريخ االـستالم و  األولى

 أو التظلم.

( أيام من تاريخ استالم الشكوى أو التظلم ةي  ال صبول النظر ةي  3تتضمن صرار أو صرارات اللجنة خالل )   الثانية

موضوعها، ويتم إشعارا بمتابعة شكواا أو تظلمأ ةي  ال تطلب معالجة موضوعها مدة أطول من ذلك مع إبداء 

 ال رارات، ولأ ال   ةي الطعن على صرارها خالل أسبوع تسلمأ صرار اللجنة.  اتخاذ تلك أسباب 

ــلمأ ذلك ال رار أو تلك   ــبوع من تسـ ــو هيئة التدريس بالطعن على صرار أو صرارات اللجنة خالل أسـ ــما لعضـ يسـ

 ال رارات.

 ت وم اللجنة بمتابعة الشكاوى والتظلمات باستخدام نموذج متابعة لشكوى أو تظلم.

شـــفة الشـــكاوى الواردة وثائ ياً وإلكترونياً لدى اللجنة، وت فظ نســـخة لدى عمادة التطوير والجودة ل ايات  تتم أر  

 التوثي  واستخدامها كمؤشر ةي ت ييم ااداء المؤسسي.

 يتم مراجعة اآللية وصياس أدائها دورياً.

 ( الوثائق والمستندات المطلوبة للنظر في الشكوى أو التظلم:13المادة )

 نموذج()مرة  ال .نموذج الشكوى أو التظلم

 أية مستندات أو وثائ  مدعمة.

 نموذج متابعة الشكوى أو التظلم.

 (14المادة )

  .الجامعة سعادة رئيسيعمل بهذا ال واعد التنفيذية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من صبل 
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ا/   ثانيا

 شكاوى وتظلمات 

 

 

 

 فين ــالموظشكاوى وتظلمات 

 

 

  



12 

 

 م 2021هـ/1443 –جامعة بيشة لمنسوبي دليل الشكاوى والتظلمات 

 أهداف الدليل

 توضيا إجراءات التظلمات لجميع المعنيين وااللتزام بتطبي  ال انون.  -

أو صرار صد  إجراءوجهة نظرهم وآرائهم ةي أي   إبداءإيجاد صنوات االتصـال والتواصـل وتمكين الموظفين من   -

 يؤثر على بيئة العمل، والم اةظة على عالصات تواصل ةعالة وعادلة بين الجهة ال كومية وموظفيها.

   العدالة والرضا الوظيفي واست رار ااوضاع ال انونية للموظفين.ت  ي -

ــة بتنظيم    الموظفين ةي التظلم نتيـجة   - ب   من   وصهم    اإلخاللتوضـــــيا ال واـعد واإلجراءات الـخاصـــ

 الوظيفية.

 

 أسباب التظلم أو الشكوى

 يجوز للموظف أن يت دم بتظلم خطي أو شكوى ةي أي من ال االت التالية:

ات اإلدارـية المفروضـــــة علـيأ أو أي صرارات إجرائـية إدارـية أخرى صـــــادرا ب ـ أ، بـما ةيـها نـتائا ت ييم  الجزاء

اوز عشـــــرة ) دة ال تتـج ك خالل ـم أ الي يني ب رار الجزاء أو اإلجراء  10ااداء، وذـل اريخ علـم ل من ـت ام عـم ( أـي

 اإلداري الصادر ب  أ.

ً   إكراا أو طلب غير مشــروع من أي  أوالتعرل اي ضــ ط   ً   أو زميالً   موظف ســواء كان رئيســا ــا ،  أو مرؤوس

 ً   للتصـــرف بشـــكل غير صانوني، أو ال يام أو االمتناع عن ال يام بعمل أو بأجر معين، من شـــأنأ أن يشـــكل انتهاكا

 لواجبات الموظف المتعل ة بالنزاهة والسرية.

 

 إجراءات التظلم والشكاوى والية تطبيقها

 ات، على الن و التالي:هناك عدد من الخطوات إلجراء التظلم

 إجراءات تخص صا ب التظلم -

ــرية    أو( نموذج ت ديم تظلم  1تعبئة النموذج رصم )  - ــكوى وت ديمأ الى إدارة الموارد البشـ ــة    أوشـ الجهة المختصـ

ــتندات المؤيدة لتظلمأ على    وإرةاق ــخة من المس ــبوعين من تاريخ    أننس   أوبال رار    إخطارايتم ذلك من خالل أس

 تظلم منأ.التصرف الم

 

 إجراءات تخص عمادة الموارد البشرية أو الجهة المختصة 

-   ً أو ت ويلأ مباشـــرة إلى   ت ويل النموذج إلى الجهة المختصـــة لب ث التظلم وم اولة إيجاد  لول مناســـبة داخليا

 لجنة التظلمات والشكاوى خالل مدة أسبوعين من تاريخ ت ديم التظلم.

 ( للجنة التظلمات عبر البريد اإللكتروني المخصص لذلك.2والمرة ات ونموذج رصم )( 1إرسال نموذج رصم ) -

 

 إجراءات تخص لجنة التظلمات

 النظر ةي التظلمات الم دمة من موظفي الجامعة، على أن تتخذ هذا اللجنة صراراتها بااغلبية المطل ة. -

 مل من تاريخ استالم اللجنة للتظلم.( ع10البت ةي موضوع التظلم خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام ) -

 إخطار الموظف ب رار لجنة التظلمات خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور ال رار. -
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تـصدر لجنة التظلمات صراراتها وتعرل نـسخة منها على الـسلطة المختـصة للعلم، ويجوز للموظف خالل عـشرة    -

ل رار اإلداري الصــادر ةي   أ، أن ي وم بت ديم اعترال خطي موصع منأ  أيام( عمل من تاريخ إبالغأ با10أيام )

 الى لجنة التظلمات مرة ا بأ ال رار المتظلم منأ وة ا لأل كام واإلجراءات الواردة ب رار إنشاء لجنة التظلمات.

 

 إجراءات تخص لجنة التظلمات

ا صـبل ت ويـلأ  يتولى م رر اللجـنة إخـطار رئيس اللجـنة ـبالتظلم ويتم االطالع ع  - لـيأ من صـبل رئيس اللجـنة مســـــبـ 

 للم رر لت ديد موعد االجتماع وإبالغ اللجنة بموعد االجتماع صبل الموعد بأسبوع على ااصل.

 تجتمع اللجنة للنظر والبت ةي التظلم. -

ة ل بوـلأ  إذا تبين للجـنة أن التظلم ال ـيدـخل ةي نـطاق اختصـــــاص اللجـنة أو أـنأ ال تتواةر ةـيأ الشـــــروط المطلوـب -

ً  تـصدر اللجنة صراراً  بعدم االختـصاص أو بعدم صبول التظلم أو ردا  ـسب اا وال ويبلا ال رار إلى ـصا ب    مـسببا

 التظلم عن طري  عمادة الموارد البشرية أو الجهة المختصة.

وةي    تـصدر اللجنة صراراتها مـسببأ بأغلبية أعـضائها ال اـضرين على أن يكون الرئيس أو من يخولأ من ـضمنهم  -

  ال تساوي ااصوات يرجع الجانب الذي منأ رئيس اللجنة.

تكون مداوالت اللجنة ســرية وتصــدر صراراتها ةي التظلم خالل مدة ال تزيد عن ثالثون يوما من تاريخ ت ويل    -

 التظلم لها.

-  ً  ضمن م ضر االجتماع. يجوز للعضو المخالف ل رار اللجنة أن يسجل اعتراضأ خطيا

 .اآلخريناللجنة ةي م اضر متسلسلة اارصام ويتم التوصيع عليها من صبل رئيس اللجنة وااعضاء  تدون صرارات    -

ات    - أ إلى الجـه اـت ل التظلم وجميع مرةـ  ة أن ت ـي ة جزائـي ات وجود جريـم د نظر أي من التظلـم ة عـن إذا تبين للجـن

وصفها أيهما انسـب  سـب ت دير    المختصـة ولأ أن ي رر إما اسـتكمال اإلجراءات عن الشـ  اإلداري من التظلم أو

 اللجنة.

 يتولى م رر اللجنة إ الة صرار اللجنة إلى عمادة الموارد البشرية أو الجهة المختصة. -

 

 إجراءات تخص لجنة التظلمات

 استالم ال رار الصادر من لجنة التظلمات. -

 اال تفاظ بنسخة من ال رار ةي ملف التظلمات. -

ً إرسال نسخة من ال رار  -  لجهة العمل صا ب التظلم وصا ب التظلم. رسميا

 .إجراءات تخص جهة عمل صا ب التظلم -

 استالم صرار لجنة التظلمات. -

 تلتزم جهة عمل صا ب التظلم بتنفيذ ال رار الصادر عن لجنة التظلمات. -

  

 إجراءات تخص عمادة الموارد البشرية أو الجهة المختصة

 نة التظلمات ةي جهة عمل صا ب التظلم.متابعة تنفيذ ال رارات الصادرة من لج
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ا/   ثالثا

 التظلمات والشكاوى 

 

 

 شكاوى والتظلمات الطالبية ال
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 مقدمة 

ـكل ـما يهـمأ ةي العملـية    ـباعتـبار الـطاـلب هو م ور العملـية التعليمـية، أـعدت ـجامـعة بيشـــــة دلـيل للـطاـلب شـــــامالً 

الفرعية، ول د أعدت هذا اادلة ب رل المســاعدة  التعليمية والخدمات المســاعدة، وينبث  منأ مجموعة من اادلة  

دليل التظلمات والشــكاوى الطالبية"، ليكون  "والتبصــير ةي شــؤون بعينها، وتشــمل مجموعة اادلة الدليل ال الي  

داً  للطالب يبصـرا ب  وصأ وواجباتأ، وتعريفأ بالطرق النظامية وال انونية  ـسب اللوائا وال وانين وااعراف   مرـش

 لتي يتعين عليأ أن يسلكها لل صول على   وصأ ورةع الظلم عنأ.الجامعية ا
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 تمهيد 

ــليل   ــائل أكاديمية: ال بول والدرجات واإلي اف ااكاديمي والتض ــكوى أو التظلم ااكاديمي المتعل  بمس ــمل الش تش

ــاةة إلى ا نتهاك   وق  واالنت ال وتزوير المعلومات عن عمد وت ديم العمل المعد لم رر ما ةي م رر آخر، باإلضـ

ــدي(  ــر الت رر )اللفظي أو الجسـ ــبيل المثال لل صـ ــكاوى غير ااكاديمية كذلك على سـ ــمن الشـ التأليف. وتتضـ

والتهديد والسلوك التخريبي والسلوك التعسفي داخل ال رم الجامعي وال رامات أو الرسوم واالستبعاد من استخدام  

 خالفة السياسات. خدمة معينة والتمييز، وكذلك االطالع على السجالت، وم

وتنتها جامعة بيـشة ـسياـسة عادلة ةي التعامل مع طالبها وعالصاتهم مع اإلداريين وأعـضاء هيئة التدريس  

ــياســـات وإجراءات تظلم   أو الموظفين أو غيرهم من أةراد مجتمع الجامعة، مســـتهدةة من ذلك تأســـيس وتنفيذ سـ

 و دة  ماية ال  وق الطالبية. إنشاء الطالب ااكاديمية أو غير ااكاديمية. ولت  ي  ذلك تم

                                      

 اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية

الدائمة تـشكيل اللجنة  أصرت الالئ ة المنظمة لعمل لجان ال  وق الطالبية بجامعة بيـشة ةي مجلس الجامعة  

لل  وق الطالبية على مســــتوى الجامعة، إضــــاةة إلى تشــــكيل لجان ةرعية لل  وق الطالبية بالكليات. وتهدف  

 الجامعة من إنشاء هذا اللجان إلى:

 ت  ي  مجتمع جامعي متجانس تسود ةيأ روو التعاون المتبادل بين منسوبيها. -

مجتمع مثالي داخل الجامعة ودعم   وق الطالب على    إصرار مبادئ العدل واإلنصـاف كدعامة أسـاسـية ةي بناء  -

 أسس تتواة  مع اانظمة واللوائا المطب ة بها.

ــيرهم ب  وصهم الجامعية وكيفية ال صــول عليها  - ــارات الالزمة للطالب وتبش ــتش باللجوء إلى ال نوات    ت ديم االس

  المعمول بها.النظامية والرسمية داخل الجامعة ةي إطار ال واعد واانظمة 
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 أول: اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية:

 تتشكل اللجنة الدائمة لل  وق الطالبية بالجامعة ب رار من رئيس الجامعة لمدة سنتين صابلة للتجديد، وتتألف من:

 كلية اآلداب يتولى رئاسة اللجنة. وكيل/ة ▪

 با للرئيس.عضو هيئة تدريس من صسم الدراسات اإلسالمية يكون نائ ▪

 وكيل عمادة ال بول والتسجيل. ▪

 وكيل عمادة الدراسات العليا. ▪

 عضو من اإلدارة ال انونية. ▪

 عضوين من هيئة التدريس ةي كليات الجامعة بشطر الطالبات. ▪

 للجنة االستعانة بمن تراا مناسبا اداء مهامها المناطة بها. ▪

 آلية عمل اللجنة:

بـصفة مـستمرة لمباـشرة المهام اإلدارية والفنية، وتختص بالنظر والت  ي  ةي التظلمات  يكون انع اد اللجنة الدائمة 

 يوما( من تاريخ استالم التظلم. وتباشر النظر بما يرد لها من:15الواردة لها ةي موعد أصصاا )

 الجامعة. رئيستظلمات الطالب التي ي يلها  -

 ل المدة ال انونية.تظلمات الطالب التي لم تفشل ةيها اللجان الفرعية خال -

 تظلمات الطالب ضد ال رارات الصادرة من اللجان الفرعية. -

 . تظلمات الطالب التي ترى اللجان الفرعية إ التها إلى اللجنة الدائمة لسبب من ااسباب  -

 التن ي أو عدم االختصاص. -

الـجامـعة، وتتمتع ـبأ ـهذا الشــــــكاوى أو  كـما تـناصر اللجـنة اـلدائـمة الشــــــكاوى والتظلـمات التي ي يلـها إليـها رئيس 

التظلمات بخصــوصــية وســرية وظروف اســتثنائية. واللجنة الدائمة ي   لها أن تصــدر توصــيتها ب  الة الطالب 

الشــاكي إلى لجنة تأديبية ةي  ال ثبوت أن شــكواا كيدية، ويعاصب ب ســب اانظمة واللوائا الجامعية، وتصــدر  

يوما من  30ت  ي  توصـيتها بشـأن الشـكاوى والمال ظات التي تلمس جديتها خالل  اللجنة الدائمة بعد انتهاء من ال

 تاريخ ت ديمها أو من تاريخ اإل الة.

وتعرل هذا التوصـيات على سـعادة رئيس الجامعة العتمادها أو اتخاذ ال رار المناسـب، ويجوز لرئيس الجامعة  

ةي هذا الشــأن، ويكون صرار   وص عليها نظامياً عرل ال رار على مجلس الجامعة العتمادا، ةي ال االت المنصــ

 ً  ، وغير صابل للتظلم منأ، ويتم إعالن ذوي الشأن بال رار.رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة نهائيا

 ثانيا: اللجان الفرعية

 أعضاء اللجان الفرعية:

دراســي من مجلس    يتم إنشــاء لجنة ةرعية ةي م ر كل كلية تابعة للجامعة، ويكون إنشــاؤها ب رار يصــدر كل عام

 ً ً   الكلية، وتتألف من ثالثة أعضـاء هيئة تدريس يكون أ دهم يتولى منصـبا ةي الكلية وتشـكل لجنة مماثلة لها   إداريا

 ةي شطر الطالبات.

 عمل اللجنة الفرعية:

كاوى والتظلمات الم دمة من الطالب )نموذج   أن أية مـشكالت أكاديمية،  تى إن كانت  2تختص ةي تل ي الـش ( بـش

 وى ضد أ د أعضاء هيئة التدريس، ويتم ت ديم الشكوى أو التظلم ب سب النموذج المعد لهذا ال رل.الشك
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 الفصل بالشكوى:

من تاريخ ت ديم الـشكوى وال يـصبا ال رار الـصادر من    يوماً 15يتم الفـصل ةي الـشكوى أو التظلم ةي مدة أصـصاها  

الصــال ية المختص، طب ا للوائا واانظمة، ويعلن ال رار إال من تاريخ اعتمادا من صــا ب    اللجنة الفرعية ناةذاً 

ً يوم  15للتظلم منأ خالل    إلى ذوي الشـأن ويكون صابالً  من تاريخ إعالن ال رار، ويكون التظلم أمام اللجنة الدائمة   ا

 (.1ةي الجامعة )نموذج 

 تسوية التظلمات والشكاوى

 طريقة التسوية غير الرسمية:

 ل خالةأ بصـورة ودية وغير رـسمية ةي أصرب ةرصـة متا ة، ويناصر    ن ي اول جاهداً بداية يجب على الطالب أ

ذـلك مع عضـــــو هيـئة الـتدريس المعني، بمجرد أن يكون على بيـنة من اامر، وةي ـ ال ـعدم التوصـــــل إلى ـ ل 

و  مرضـي بين الطالب وعضـو هيئة التدريس، ينب ي على الطالب أن يرةع تظلمأ إلى رئيس ال سـم التابع لأ عضـ

هيئة التدريس، ة ن لم يتم  ل النزاع، وجب عليأ الت دم لرةعأ ومناصشتأ مع عميد الكلية. وةي أثناء هذا المناصشات  

ــيطاً ل ل  ــم أو عميد الكلية المنتمي لهما عضــو هيئة التدريس أن يكونا وس ــمية يفترل من رئيس ال س غير الرس

وبصـــورة ةردية أو ثنائية،  (  أ دهما أو كليهما)  دريسالنزاع، ةيســـما لهما بالت دث مع الطالب وعضـــو هيئة الت

والنظر ةي أي أدلة أو وثائ  يرغب أي من طرةي النزاع ةي ت ديمها. أما إن كان تظلمأ ـضد أي من رئيس ال ـسم  

 أو عميد الكلية، ةتتم المناصشة مع من هو أعلى منهما مرتبة إدارية. 

ليها يعد مخالفا لألنظمة وةيأ نوع من الضـــ ط على  إالمشـــار    إلزام الطالب ب ل الخالف بالطري ة غير الرســـمية

 .الطالبة للتنازل عن   أ الذي كفلتأ لأ اانظمة واللوائا المرعية ةي المملكة وكفلأ الشرع ال نيف أوالطالب 

 طريقة التسوية الرسمية:

 يلتزم ةي ت ديمأ شكواا بعدد من اإلجراءات والضوابط وهي:   أن يجب على الطالب/الطالبة   -

أن يت دم بشـكواا إلى م ر اللجنة الفرعية المشـكلة داخل كليتأ  تى ولو كانت الشـكوى ضـد أ د أعضـاء هيئة   -

 التدريس المنتدبين من كلية أخرى لتدريس مادة أو أكثر لطالب الكلية الم دم بها الشكوى.

الل ثالثين يوـما من ـتاريخ ـ دوث الواصـعة مـ ل الشـــــكوى أـياً ـكاـنت ـهذا الواصـعة،  أن يكون تـ ديم الشـــــكوى خ -

منع الطالب من اسـتخدام   –وعلى سـبيل المثال: إعالن نتيجة اختبار اعتداء وصع على الطالب بال ول أو الفعل  

    من   وصأ الواردة بوثي ة   وق والتزامات الطالب الجامعي ...الخ.

 دم بـشكواا بعد مرور ثالثين يوما من تاريخ  دوث الواصعة م ل الـشكوى كما ال يجوز  ال يجوز للطالب أن يت -

 لأ الت دم بأكثر من شكوى وا دة عن ذات الواصعة.

تيفاء كاةة البيانات الواردة بأ بالدصة والوضـوو - الالزمين وباالختـصار    أن ي وم بملء النموذج المعد للـشكوى واـس

 . ( 2تظلم الى اللجنة الفرعية المرة   الذي ال يخل بالمضمون )نموذج ال 

ً إالنماذج موجودة بالموصع اإللكتروني للجامعة ويمكن التعامل معها  -  .لكترونيا

أن يـسلم نموذج ـشكواا بعد اـستيفائأ إلى ـسكرتير اللجنة ويـستلم منأ إيـصال يفيد تـسليمأ للـشكوى وصيدها بـسجل   -

 (.4 , 3اللجنة )نموذج 

ــكواا وما تم   - ــؤال  متابعة الطالب لشـ ــكوى وذلك بمراجعة وسـ ةيها لمدة ثالثين يوما تبدأ من تاريخ ت ديمأ للشـ

 سكرتير اللجنة ةي الم ر المعد لذلك.

-  ً   ةي  الة عدم صــدور صرار اللجنة الفرعية ةي موضــوع الشــكوى خالل المدة ال انونية الم ددة بثالثين يوما

وضــوع شــكواا وذلك على النموذج المعد لهذا يجوز للشــاكي الت دم للجنة الدائمة بطلب النظر والت  ي  ةي م

 .(1ال رل )نموذج 
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ــواً  - ــاعدة الطالب للدةاع   يتم تعيين عض يختارا الطالب وإذا تعذر ذلك ةان أمانة اللجنة الدائمة ت ددا لي وم بمس

 عن نفسأ أمام اللجنة.

 يجوز للطالب أن يتظلم من ال رار الصادر من اللجنة الفرعية ةي  التين هما: -

 : صدور صرار ب فظ أو رةل الشكوى.الحالة األولى

ي    رغبة الطالب أو ال يعيد إليأ كامل   وصأ  ال  : صـدور صرار معتمد من صـا ب الصـال ية  الحالة الثانية

 التي يطالب بها ةي شكواا.

خالل خمس عشـــر يوما تبدأ من    يكون التظلم أمام اللجنة الدائمة وم رها عمادة شـــؤون الطالب ب دارة الجامعة  -

ــادر من اللجنة الفرعية، ي دم التظلم بأن ي وم الطالب  وذلك  تاريخ توصيع الطالب بالعلم واالطالع على ال رار الصـ

يفيد اسـتالم التظلم    صـاالً بملء واسـتيفاء النموذج المعد لذلك ةي م ر اللجنة الدائمة ويسـلمأ لسـكرتير هذا اللجنة إي

 منأ.
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 نماذج التظلم والشكاوى الطالبية 

 1نموذج 
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 2نموذج 
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 3نموذج 
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 4نموذج 
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 5نموذج 
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ا محمد دن   وصلى هللا على سي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم ب مد للا 
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