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 تظلن أعضبء هيئت التذريس في جبهعت تبىكل القىاعذ التنفيذيت

 

 هقذهت:

يف َٓظ١َٛ ايع١ًُٝ  ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ٚايفعاٍ يعضٛاألضاضٞ بايدٚز  داَع١ تبٛىإمياْا َٔ 

حتكٝكًا ملبادئ ادتٛد٠ ٚاييت  زضاِٖايٛصٍٛ إىل أقص٢ دزدات  إىل ادتاَع١ايتع١ًُٝٝ فكد حسصت 

ألُٖٝتِٗ يف شتسدات  شٜاد٠ دٛد٠ ارتدَات املكد١َ ملتًكٞ ارتد١َ ايداخًٝنئَ أُٖٗا ايعٌُ ع٢ً 

عُدت إداز٠ ادتاَع١ ريو فكد يهالت قد ٜتعسضٕٛ هلا ٚػَ ٚايعٌُ ع٢ً حٌ أٟايتعًِٝ ايٓٗا١ٝ٥، 

٣ غهاٚ يتًكٞ آي١ٝ ٚمّت إعدادتظًُات أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ ايٓظس بػها٣ٚيتػهٌٝ دت١ٓ 

 .ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعضا٤ٚتظًُات 

 :(1الوبدة )

املعاْٞ املخصص١ هلا  ايكٛاعدٜهٕٛ يًهًُات ٚايعبازات ايتاي١ٝ حٝجُا ٚزدت يف ٖرٙ  

ألٟ َٔ ْظاّ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚادتاَعات  َكصٛد٠ٚنٌ َا مل ٜسد ٜسدع يف بٝإ ، ادْاٙ

ايتٓفٝر١ٜ ٚاألْظ١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات املعٍُٛ بٗا يف املًُه١، مبا ال ٜتعازض ٚغاٜات ٖرٙ  ٚيٛا٥ح٘

 .ايكٛاعد

 داَع١ تبٛى. الجبهعت:

 .تبٛى داَع١َعايٞ َدٜس  هذيز الجبهعت:

 ٚناي١ ادتاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ. الىكبلت:

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ.ٚنٌٝ ادتاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ  نت:رئيس اللج

 بادتاَع١.تظًُات أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ غها٣ٚ ٚدت١ٓ ايٓظس يف  اللجنت:

 السيبست العبهت: (:2الوبدة )

ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايتعسف ع٢ً َػانًِٗ األنادمي١ٝ شٜاد٠ دٛد٠ ارتدَات املكد١َ 

 ٜٓعهظ إجيابًٝا ع٢ً شتسدات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. مباٚاإلداز١ٜ 
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 الهذف العبم هن تقذين الشكىي أو التظلن: (:3الوبدة )

مبٛدب ْظاّ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايًٛا٥ح ايتٓفٝر١ٜ  عٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظايظًِ  زفع

 املعٍُٛ مبٛدبٗا يف داَع١ تبٛى.

 

 نطبق تطبيك اآلليت: (:4الوبدة )

ٚغري ايطعٛدٜني تطبل َٛاد ٖرٙ اآلي١ٝ ع٢ً مجٝع أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايطعٛدٜني 

ٚايعُادات ايهًٝات ايٛناالت ٚيف شتتًف  ايع١ًَُٝٔ شتتًف املساتب ايعاًَني يف داَع١ تبٛى 

 .املطاْد٠ ٚاإلدازات ٚايفسٚع ٚايهًٝات ادتاَع١ٝ

 

 (:5الوبدة )

١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ َٓطٛبٞ ادتاَع١ َٚٔ يًٓظس بػها٣ٚ ٚتظًُات أعضا٤ ُتػهٌ دت١ٓ 

بكساز َٔ َعايٞ َدٜس ادتاَع١ بس٥اض١ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ ٚعض١ٜٛ  يف حهُِٗ

ٚتهٕٛ َد٠  ،بصفاتِٗ اإلعتباز١ٜ ايٛظٝف١ٝ ايًذ١ٓز٥ٝظ َٔ قبٌ حِٗ ٝسغٜتِ تعدد َٔ األعضا٤ 

 .عٌُ ايًذ١ٓ ض١ٓ َٔ تازٜخ صدٚز ايكساز

 يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ ز٥ٝطًا.ٚنٌٝ ادتاَع١  -1

 عُٝد غؤٕٚ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عضًٛا ْٚا٥بًا يس٥ٝظ ايًذ١ٓ.  -2

 .عُٝد ايه١ًٝ املع١ٝٓ -3

 .َدٜس إداز٠ غؤٕٚ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ -4

 .املٛظفنيَدٜس إداز٠ غؤٕٚ  -5

 عضٛ َٔ إداز٠ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ. -6

 عضٛ َٓتدب َٔ عُاد٠ ايتطٜٛس ٚادتٛد٠. -7

 عضٛ َٔ ايٛناي١. -8

 ضهستري ايًذ١ٓ. -9
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 .باملٗاّ ٚاملطؤٚيٝات ايتاي١ٝختتص ايًذ١ٓ  (:6الوبدة )

 َتابع١ ايتحطني املطتُس ألضايٝب َعادت١ ايػها٣ٚ ٚايتظًُات. -1

 َعادت١ املػهالت اييت تٛاد٘ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ. -2

 ٚايتظًُات.ايتٓطٝب بايتٛصٝات املٓاضب١ ذتٌ اضباب ايػها٣ٚ  -3

 َتابع١ ٚزٚد ايػها٣ٚ ٚايتظًُات َٔ شتتًف املصادز. -4

 ايتحكل َٔ اضباب ايػها٣ٚ ٚايتظًُات بهٌ حٝاد١ٜ َٚٛضٛع١ٝ. -5

احملافظةة١ عًةة٢ ضةةس١ٜ املعًَٛةةات مبةةا ٜضةةُٔ حطةةٔ ضةةري إدةةسا٤ات ْظسٖةةا ٚاحملافظةة١ عًةة٢      -6

 ضال١َ أعضا٤ ايًذ١ٓ.

 يًذ١ٓ حطب ايه١ًٝ ٚايكطِ َٚٛضٛعاتٗا.تٛثٝل ايػها٣ٚ ٚايتظًُات ايٛازد٠ إىل ا -7

إعةةداد ستضةةس إدتُةةاع ٚتكسٜةةس تفصةةًٝٞ ٜتضةةُٔ ايتٛصةةٝات املٓاضةةب١ ملعادتةة١ ايػةةها٣ٚ         -8

 ٚايتظًُات.

 عايٞ َدٜس ادتاَع١.مل زفع ستاضس إدتُاعات ايًذ١ٓ مبا تتضُٓ٘ َٔ تٛصٝات -10

 يًذٗات املختص١.إحاي١ ايػها٣ٚ أٚ ايتظًُات ذات ايطبٝع١ ادتٓا١ٝ٥ أٚ ادتصا١ٝ٥ -11

 

 (:7الوبدة )

ٚزفع َكرتحات  ،خسَٔ حني آل ٖرٙ ايكٛاعدِٝ ٝتكحيل يٛناي١ ادتاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ 

َٔ بٓٛدٖا مبا ال ٜتعازض  أٟاذتل يف تفطري  ااإلضاف١ جملًظ ادتاَع١، نُا هلاذترف ٚايتعدٌٜ ٚ

 .ٗاَٚضُْٛ

 

 أهذاف اللجنت: (:8الوبدة )

َٔ تػهٌٝ دت١ٓ ايٓظس بػها٣ٚ ٚتظًُات أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  تتُجٌ األٖداف املسد٠ٛ

 يف داَع١ تبٛى فُٝا ًٜٞ:

 ايتحطني املطتُس دتٛد٠ ارتدَات املكد١َ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ. -1

 املطا١ُٖ يف تطٜٛس ب١٦ٝ ايعٌُ األنادميٞ ٚاإلدازٟ. -2

 احملافظ١ ع٢ً املتُٝصٜٔ َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاإلبكا٤ عًِٝٗ.-3
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حتكٝل َبدأ ايػفاف١ٝ ٚايعداي١ َٔ خالٍ آي١ٝ عٌُ ٚاضح١ تبني ارتطٛات اإلدسا٥ٝة١ املتبعة١    -4

 يف ع١ًُٝ تكدِٜ غها٣ٚ ٚتظًُات أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

 ايتعسف ع٢ً اهلُّٛ ٚاملصاعب اييت تٛاد٘ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايعٌُ ع٢ً تريًٝٗا. -5
 

 ل اللجنت:التي تحكن عو واألسس الوعبييز (:9الوبدة )

 .يف َعادت١ َٛاضٝع ايتظًُات ٚايػها٣ٚ ارترب٠ ٚايهفا٠٤ -1

مجٝةةةع املطةةةتٓدات املتعًكةةة١ تعتةةرب   ٚبٓةةةا٤ عًٝةةة٘أٚ ايةةةتظًِ،  ضةةةس١ٜ ايػةةه٣ٛ  اذتةةسع عًةةة٢  -2

ضس١ٜ ٚال ٜفصةح   ايًذ١ٓعكدٖا تٚمجٝع املداٚالت اييت  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظتظًُات ػها٣ٚ ٚب

طةةالع عًةة٢ املعًَٛةةات مبٛدةةب طبٝعةة١ أدٚازٖةةِ يف عًُٝةة١ عٓٗةةا إال يخغةةخاع ايةةرٜٔ حيةةل هلةةِ اإل

 ايتظًُات. َعادت١ تًو ايػها٣ٚ أٚ

 .ٜهٕٛ إدتُاع أعضا٤ ايًذ١ٓ نٌ أضبٛع ٚبػهٌ دٚزٟ يًٓظس يف ايػها٣ٚ ٚايتظًُات -3

 ٚايتظًُات.املٛضٛع١ٝ ٚاذتٝاد١ٜ عٓد ايٓظس يف ايػها٣ٚ -4

تٛظٝةف  إعتُاد ْظاّ زتًةظ ايتعًةِٝ ايعةايٞ ٚايًةٛا٥ح ايتٓفٝرٜة١ املعُةٍٛ مبٛدبٗةا نال٥حة١          -5

َةةٔ  ايطةةعٛدٜني ايال٥حةة١ املٓظُةة١ يػةةؤٕٚ َٓطةةٛبٞ ادتاَعةةات    ، ٚغةةري ايطةةعٛدٜني يف ادتاَعةةات  

 .أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف حهُِٗ

 .أٚ ايتظًِ ػه٣ٛبطبب اي إذتام ايضسز بأعضا٤ ايًذ١ٓعدّ  اذتسع ع٢ً -6

إتاحةة١ اجملةةاٍ إلَهاْٝةة١ ٚصةةٍٛ ايًذٓةة١ ألٟ َةةٔ ايٛثةةا٥ل ٚاملطةةتٓدات َٛضةةٛع ايػةةه٣ٛ أٚ    -7

 ايتظًِ.

 ، ٜٚعتُد ذيو ع٢ً طبٝع١ َٛضٛع ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ.ضسع١ ايبت يف ايػه٣ٛ -8

 األسببة الوىعزة للشكىي أو التظلن: (:11الوبدة )

َةةٔ حكةةٛم عضةةٛ ٦ٖٝةة١ ايتةةدزٜظ تضةةُٓ٘ ايًةةٛا٥ح    أٟ حةةل ايةةتظًِ عًةة٢ قةةساز إدازٟ غصةةٛع   -1

 ايتٓفٝر١ٜ.

 ايػه٣ٛ ع٢ً عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ آخس.-2

 ايػه٣ٛ ع٢ً ز٥ٝط٘ املباغس.-3

 فُٝا ٜتعًل باألعاخ ايع١ًُٝ أٚ ايرتقٝات األنادمي١ٝ. ايتظًِ َٔ قساز أنادميٞ-3

 غصٛع حكٛق٘ املاي١ٝ. ايتظًِ ع٢ً قساز َايٞ -4
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ال حيكةةل عضةةٛ ٦ٖٝة١ ايتةدزٜظ   زتحةف يف حةل   صةدٚز قةساز َعتُةةد َةٔ صةاحب ايصةةالح١ٝ      -5

 .أٚ ال ٜعٝد إيٝ٘ ناٌَ حكٛق١٦ٖٝ٘ ايتدزٜظ  أعضا٤ا٥٘ َٔ سايتٛاشٕ َع ْظ

 الشكبوي والتظلوبث: تقذينوسبئل  (:11الوبدة )

 عُٝةةد ايهًٝةة١ املعٓٝةة١ )صةةٓدٚم أَةةاّ َهتةةب   ايتةةدزٜظ ٦ٖٝةة١ أعضةةا٤ صةةٓادٜل غةةها٣ٚ  -1

 (.عُاد٠ ايتطٜٛس ٚادتٛد٠ ٚصٓدٚم

 يكا٤ات َباغس٠ َع اإلداز٠ ايعًٝا. -2

 زؤضا٤ األقطاّ ايع١ًُٝ َباغس٠.يكا٤ات  -3

 .يًذاَع١ املٛقع اإليهرتْْٚٞظاّ ايػها٣ٚ ٚاإلقرتاحات َٔ خالٍ  -4

 ايربٜد اإليهرتْٚٞ يعُاد٠ ايتطٜٛس ٚادتٛد٠. -5
 

 الشكىي والتظلوبث:تقذين ل الخطىاث اإلجزائيت (:12الوبدة )

تكةةةّٛ عُةةةاد٠ ايتطةةةٜٛس ٚادتةةةٛد٠ مبتابعةةة١ تصٜٚةةةد صةةةٓادٜل ايػةةةها٣ٚ ٚايتظًُةةةات بُٓةةةاذ       -1

 .ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َفاتٝح تًو ايصٓادٜل بعٗد٠ ايعُاد٠ ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ

2-   ِ ايػةةه٣ٛ أٚ  بتعب٦ةة١ نافةة١ ايبٝاْةةات املطًٛبةة١ يف  ةةٛذ    ٜكةةّٛ َكةةدّ ايػةةه٣ٛ أٚ ايةةتظً

 املطتخد١َ يف تكدميٗا. ٚحطب ايٛض١ًٝ ايتظًِ

أٚ ٜكةّٛ بتكةةدميٗا يةةس٥ٝظ ايكطةةِ املخةةتص، حٝةةح ٜكةةّٛ األخةةري بسفةةع ايػةةه٣ٛ ز ٝةةًا إىل   -3

ايًذ١ٓ َٔ خالٍ عُٝد ايه١ًٝ املختص، ٜٚكّٛ عضٛ ايًذ١ٓ املٓتدب َٔ عُاد٠ ايتطٜٛس ٚادتةٛد٠  

 ظُع ايػها٣ٚ ٚايتظًُات َٔ ايصٓادٜل املخصص١ يريو.

يف إدتُاعٗا بفسش ايػها٣ٚ ٚايتظًُةات حطةب ايهًٝة١ ٚايكطةِ ْٚةٛع       أعضا٤ ايًذ١ٜٓكّٛ  -4

 .ٜط٢ُ ضذٌ ايػها٣ٚ ٚايتظًُات ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ ٚتبٜٛبٗا يف ضذٌ خاع

ايتحكةةةل َةةةٔ اضةةةبابٗا ٚدزاضةةة١ َٛضةةةٛعٗا ٚ ٣ أٚ ايةةةتظًِبةةةايٓظس يف ايػةةةهٛ ايًذٓةةة١كةةةّٛ ت -5

َةةةدٜس ادتاَعةةة١ بايتٛصةةةٝات َةةةع ايتٛصةةة١ٝ ملعةةةايٞ بايٛضةةةا٥ٌ ايةةةيت تضةةةُٔ ايتٛصةةةٌ إىل اذتكةةةا٥ل 

 املٓاضب١، حٝح ٜتِ:

زفةةا ايػةةةه٣ٛ يف حةةةاٍ عةةةدّ إنتُةةةاٍ تعب٦ةة١ نافةةة١ ايبٝاْةةةات املطًٛبةةة١ يف  ةةةٛذ     -5-1

 .، ٚحفظٗا٣ أٚ ايتظًِايػهٛ

 ٣ أٚ ايتظًِ، ٜٚتِ:ايػهٛقبٍٛ ايٓظس يف َٛضٛع  -5-2
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يف حاٍ عدّ ثبٛت صةحتٗا ٚإختةاذ اإلدةسا٤ات ايالشَة١      زد ايػه٣ٛ ع٢ً َكدَٗا -5-2-1

 .، ٚحفظٗاعك٘ يف حاٍ تهساز ذيو

 املختصةةةة١يًهًٝةةةة١ أٚ اإلداز٠  ٣ أٚ ايةةةةتظًِايػةةةةهٛ أٚ إحايةةة١ إدةةةةسا٤ات َعادتةةةة١  -5-2-2

  .ات طبٝع١ دٓا١ٝ٥ أٚ دصا١ٝ٥حايتٗا يًذٗات املختص١ إذا ناْت ذداخًًٝا، أٚ إ

 ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ، حٝح ٜتِ إزضاٍ إفاد٠ خط١ٝ تتضُٔ:تكّٛ ايًذ١ٓ بايسد ع٢ً َكدّ  -6

األٚىل تفٝةةد بتضةةتالّ ايػةةه٣ٛ أٚ ايةةتظًِ، َتضةة١ًُٓ زقةةِ ايػةةه٣ٛ ٚتةةازٜخ اإلضةةتالّ  -6-1

 ٚبٝاْات ايطايب، ٚبٝاْات ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ.

( اٜةاّ َةٔ تةازٜخ إضةتالّ ايػةه٣ٛ أٚ      3ايجا١ْٝ تتضُٔ قةساز أٚ قةسازات ايًذٓة١ خةالٍ )     -6-2

ِ يف حاٍ قبٍٛ ايٓظس يف َٛضٛعٗا، ٜٚتِ إغعازٙ مبتابع١ غهٛاٙ أٚ تظًُ٘ يف حةاٍ تطًةب   ايتظً

ايطعةٔ  َعادت١ َٛضٛعٗا َد٠ أطٍٛ َٔ ذيو َع إبدا٤ أضباب إختاذ تًو ايكسازات، ٚي٘ اذتل يف 

 قساز ايًذ١ٓ.خالٍ أضبٛع َٔ تطًُ٘  قسازٖاع٢ً 

خةالٍ أضةبٛع َةٔ تطةًُ٘     قساز أٚ قسازات ايًذ١ٓ بايطعٔ ع٢ً عضٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يٜطُح  -6/3

 ذيو ايكساز أٚ تًو ايكسازات.

 تكّٛ ايًذ١ٓ مبتابع١ ايػها٣ٚ ٚايتظًُات بتضتخداّ  ٛذ  َتابع١ يػه٣ٛ أٚ ايتظًِ. -7

عُةاد٠  ، ٚحتفة  ْطةخ١ يةد٣    ايًذٓة١ تتِ أزغف١ ايػها٣ٚ ايٛازد٠ ٚثا٥كًٝا ٚإيهرتًْٚٝا يد٣  -8

 .يػاٜات ايتٛثٝل ٚإضتخداَٗا نُؤغس يف تكِٝٝ األدا٤ املؤضطٞ ايتطٜٛس ٚادتٛد٠

 ٜتِ َسادع١ اآلي١ٝ ٚقٝاع آدا٥ٗا دٚزًٜا. -9

 :الوطلىبت للنظز في الشكىي أو التظلنوستنذاث الىثبئك وال(:13الوبدة )
  ٛذ  ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ. -1

 ١ٜ َطتٓدات أٚ ٚثا٥ل َدع١ُ.أ -2

  ٛذ  َتابع١ ايػه٣ٛ أٚ ايتظًِ. -3

   (:14الوبدة )

 َعايٞ َدٜس ادتاَع١.عتُادٖا َٔ قبٌ إا َٔ تازٜخ اعتباًز بٗرٙ ايكٛاعد ايتٓفٝر١ٜٜعٌُ 

 

 


