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 في جاهعح تثىك الطالبلتظلن  القىاعذ التٌفيذيح

 

 هقذهح:

ٍ باملضرراٗاٝ ٗاهجررزا١ هوممرريع زررا ٙعررشس اهتش ررٚى       ضررورر٘ ب ب٣ٚررٞ وت  داًعررٞ وكرر٘ن  وررٟ     حتررز 

ٍ بر  اهممريع ٗض ءرا١ ٣ٚٓرٞ اهتردرٙط      حيدخ اهتفا ى األكادميٛ ٗ َ املتكرادي  سراا  ورٟ ا   اهقرا٢

ٙرٞ  بت٘ ب ضركاْ اهكٚتٞ اهتعوٌٚٚٞ املاد سٚح ووتشَ ادتاًعٞ همميبٔا  ،هتشاًاتٗاهعداهٞ ٗاه٘ ا١ با 

هوغرررزاكٞ ع حتقٚرررا األٓررردا  طيبٔرررا ٗارتررر ات األكادميٚرررٞ املتٌٚرررشٝ، ع سررر  ٙت٘ ررر  ًرررّ  

ٞ   هوذاًعررٞ ًررّ  رريي   اهتعوٌٚٚررٞ ا صررااوٚذٚٞ    ٗضٓرردا ٔا، اهتعرراْٗ ًعٔررا هتشقٚررا رصرراهٞ ادتاًعرر

ٗاهرر  ، املعٌرر٘ي ج٘دكٔرراٗاهضٚاصررات  اهتِفٚذٙررٞ اهق٘ا ررد ٗٙتشقررا كهررم ًررّ  رريي اهتقٚررد ب وكررا  

 .وتفا ى ب  ادتاًعٞ ٗض ءا١ ٣ٚٓٞ اهتدرٙط ٗاهمميعه اهعاَ طارجذٌوٕ حتدد ا 

زتٌ٘ ٞ ًّ ارتمم٘ات اه  ًرّ  يهلرا زر٘س هوممريع      هلذا  قد  ٌدت إدارٝ ادتاًعٞ إىل إ داد

ٞ    سر٘ي   ٍٔوقدٍٙ ًيسظاو صرتكاُات  إ ع ، ٗوتٌجرى ٓرذٖ ارتممر٘ات   شتتور  ُر٘اسٛ اهعٌوٚرٞ اهتعوٌٚٚر

عرلا٠ٗ اهممريع    ٗجتٔٚش صِادٙا ،ا هلاُٗٛاهمميع  علا٠ُٗظاَ ٗ ،اهمميع ٚاظ رضا 

 .ٗوظوٌاؤٍ اهزةٚٞ ذتى املغليت

 :(1الوادج )

املعاُٛ املخ  ٞ هلا  اهق٘ا دٙلْ٘ هولوٌات ٗاهعكارات اهتاهٚٞ سٚجٌا ٗردت ع ٓذٖ  

ألٜ ًّ ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗادتاًعات  ًق ٘دٝٗكى ًا مل ٙزد ٙزد  ع بٚاْ ، ادُاٖ

اهتِفٚذٙٞ ٗاألُظٌٞ ٗاهو٘ا٢ح ٗاهقزارات املعٌ٘ي بٔا ع املٌولٞ، جا ال ٙتعارض ٗغاٙات ٓذٖ  ٗه٘ا٢شٕ

 .اهق٘ا د

 داًعٞ وك٘ن. الجاهعح:

 .وك٘ن داًعًٞعاهٛ ًدٙز  هذيز الجاهعح:

 ٗكاهٞ ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ. الىكالح:

 ر٢ٚط اهوذِٞ.ٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ  رئيس اللجٌح:

 بادتاًعٞ.دتِٞ اهِظز ع علا٠ٗ ٗوظوٌات اهمميع  اللجٌح:
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 السياسح العاهح: (:2الوادج )

جا ِٙعلط إزابًٚا  هومميع ًّ شتتو  اهتخ  ات األكادميٚٞسٙادٝ د٘دٝ ارتدًات 

  وٟ شتزدات اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ.

 

 الهذف العام هي تقذين الشكىي أو التظلن: (:3الوادج )

 

ج٘دب ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗاهو٘ا٢ح اهتِفٚذٙٞ املعٌ٘ي   ّ اهمميعاهظوٍ  ر  

 ج٘دكٔا ع داًعٞ وك٘ن.

 

 ًطاق تطثيك اآلليح: (:4الوادج )

املِتظٌ  ع اهدراصٞ ٗغب اهضع٘دٙ  اهضع٘دٙ   اهمميعوممكا ً٘اد ٓذٖ اآلهٚٞ  وٟ مجٚ  

 .ٗاهلوٚات ادتاًعٚٞ ٗاهفزٗ ع شتتو  اهلوٚات  ع داًعٞ وك٘نهودراصٞ  ضٗ املِتضك 

 (:5الوادج )

بقزار ًّ ًعاهٛ ًدٙز ادتاًعٞ بز٢اصٞ  هوِظز بغلا٠ٗ ٗوظوٌات اهمميعُوغلى دتِٞ 

 اهوذِٞر٢ٚط ًّ  كى شٍٔ ٚزعٙتٍ وٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ ٗ ء٘ٙٞ  دد ًّ األ ءا١ 

 .ٗولْ٘ ًدٝ  ٌى اهوذِٞ صِٞ ًّ وارٙخ صدٗر اهقزار ،ب فاؤٍ ا  تكارٙٞ اه٘ظٚفٚٞ

 ٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ ر٢ٚضًا. -1

  ءً٘ا ُٗا٢كًا هز٢ٚط اهوذِٞ. اهمميع ٌٚد عؤْٗ   -2

 . ٌٚد اهلوٚٞ املعِٚٞ -3

 .اهمميععؤْٗ ًدٙز إدارٝ  -4

  ء٘ ًّ إدارٝ اهغؤْٗ اهقاُُ٘ٚٞ. -5

 دت٘دٝ. ء٘ ًِتدع ًّ  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗا -6

  ء٘ ًّ اه٘كاهٞ. -7

 صلزوب اهوذِٞ. -8
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 باملٔاَ ٗاملضؤٗهٚات اهتاهٚٞ.ختتص اهوذِٞ  (:6الوادج )

 .ًعادتٞ اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌاتًتابعٞ اهتشض  املضتٌز ألصاهٚب  -1

 .ًعادتٞ املغليت اه  و٘ادٕ اهمميع ًّ شتتو  اهتخ  ات -2

 .اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌاتاهتِضٚب باهت٘صٚات املِاصكٞ ذتى ضصكاع  -3

 .ًتابعٞ ٗرٗد اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ًّ شتتو  امل ادر -4

 .اهتشقا ًّ ضصكاع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات بلى سٚادٙٞ ًٗ٘ض٘ ٚٞ -5

احملا ظررٞ  وررٟ صررزٙٞ املعوً٘ررات جررا ٙءررٌّ سضررّ صررب إدررزا١ات ُظزٓررا ٗاحملا ظررٞ  وررٟ      -6

 .صيًٞ ض ءا١ اهوذِٞ

 .اه٘اردٝ إىل اهوذِٞ سضب اهلوٚٞ ٗاهقضٍ ًٗ٘ض٘ اؤاو٘ثٚا اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات  -7

ملعادتررٞ اهغررلا٠ٗ  إ ررداد ستءررز إدتٌررا  ٗوقزٙررز وف ررٚوٛ ٙتءررٌّ اهت٘صررٚات املِاصرركٞ       -8

 .ٗاهتظوٌات

 .عاهٛ ًدٙز ادتاًعٞمل و٘صٚاتجا وتءٌِٕ ًّ اهوذِٞ  ر   ستاضز إدتٌا ات -10

 ضٗ ادتشا٢ٚٞ هوذٔات املخت ٞ. ادتِا٢ٚٞ إساهٞ اهغلا٠ٗ ضٗ اهتظوٌات كات اهممكٚعٞ-11

 

 (:7الوادج )

ٗر   ًقاسات  ، زًّ س  آل ٓذٖ اهق٘ا دٍٚ ٚوقحيا ه٘كاهٞ ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ 

ًّ بِ٘دٓا جا ال ٙتعارض  ضٜاذتا ع وفضب  اا ضا ٞ جملوط ادتاًعٞ، كٌا هلاذتذ  ٗاهتعدٙى ٗ

 .ٔاًٗءٌُ٘

 

 أهذاف اللجٌح: (:8الوادج )

ع داًعرٞ وكر٘ن    اهممريع دتِرٞ اهِظرز بغرلا٠ٗ ٗوظوٌرات     وتٌجى األٓدا  املزد٘ٝ ًرّ وغرلٚى   

  ٌٚا ٙوٛ:

 .هومميعدت٘دٝ ارتدًات املقدًٞ اهتشض  املضتٌز  -1

 .املضآٌٞ ع ومم٘ٙز ب٣ٚٞ اهعٌى األكادميٛ ٗا دارٜ -2

 .احملا ظٞ  وٟ املتٌٚشّٙ ًّ اهمميع-3
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ًّ  يي آهٚٞ  ٌى ٗاضشٞ وك  ارتمم٘ات ا دزا٢ٚرٞ املتكعرٞ   ٗاهعداهٞ حتقٚا ًكدض اهغفا ٚٞ  -4

 .اهمميعوقدٍٙ علا٠ٗ ٗوظوٌات ع  ٌوٚٞ 

 .اهتعز   وٟ اهلٌَ٘ ٗامل ا ب اه  و٘ادٕ اهمميع ٗاهعٌى  وٟ وذهٚؤا -5

 التي تحكن عول اللجٌح: واألسس الوعاييز (:9الوادج )

 .ع ًعادتٞ ً٘اضٚ  اهتظوٌات ٗاهغلا٠ٗ ارت ٝ ٗاهلفا١ٝ -1

2-  ٟ مجٚررر  املضرررتِدات املتعوقرررٞ وعترر    ٗبِرررا١  وٚرررٕضٗ اهرررتظوٍ،  صرررزٙٞ اهغررل٠٘  اذتررز   وررر

صررزٙٞ ٗال ٙف ررح  ِٔررا إال   اهوذِررٞعقرردٓا وٗمجٚرر  املررداٗالت اهرر    اهممرريعوظوٌررات غررلا٠ٗ ٗب

ًعادترٞ وورم   طي   وٟ املعوً٘ات ج٘دب طكٚعٞ ضدٗارٍٓ ع  ٌوٚرٞ  هألعخا  اهذّٙ حيا هلٍ ا 

 اهتظوٌات. اهغلا٠ٗ ضٗ

 .ٙلْ٘ إدتٌا  ض ءا١ اهوذِٞ كى ضصك٘  ٗبغلى دٗرٜ هوِظز ع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات -3

 امل٘ض٘ ٚٞ ٗاذتٚادٙٞ  ِد اهِظز ع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات.-4

اهدراصرٞ  إ تٌاد ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعراهٛ ٗاهور٘ا٢ح اهتِفٚذٙرٞ املعٌر٘ي ج٘دكٔرا كي٢شرٞ        -5

 .ٗا  تكارات املعتٌدٝ ع داًعٞ وك٘ن

 .ضٗ اهتظوٍ بضكب اهغل٠٘ إذتاق اهءزر بأ ءا١ اهوذِٞ دَ  اذتز   وٟ -6

هغررل٠٘ ضٗ إواسررٞ اجملرراي  ًلاُٚررٞ ٗصرر٘ي اهوذِررٞ ألٜ ًررّ اه٘ثررا٢ا ٗاملضررتِدات ً٘ضرر٘  ا  -7

 اهتظوٍ.

 .، ٗٙعتٌد كهم  وٟ طكٚعٞ ً٘ض٘  اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍصز ٞ اهكت ع اهغل٠٘ -8

 

 األسثاب الوىعزج للشكىي أو التظلن: (:11الوادج )

 دَ اهزضا  ّ املضا٢ى األكادميٚٞ ًجى ستت٠٘ املِٔر ضٗ طزٙقٞ وقردٍٙ اه ُراًر ضٗ اهردٗرٝ     -1

 . ء٘ ٣ٚٓٞ اهتدرٙطصو٘ن  ٗضا عزا   ٗضد٘دٝ اهتدرٙط  ٗض

 .اهف ى األكادميٛ ادتش٢ٛ ضٗ اهلوٛ هومماهب دَ اهزضا  ّ  زار  -2

 .ضٗ إصادادٓا  دَ اهزضا  ّ ضٜ ضًز ًاهٛ ٙتعوا بتضدٙد اهزصَ٘ اهدراصٚٞ -3

 .وعوٌٚٚٞضٗ بعجٞ  دَ اهزضا  ّ ُتٚذٞ طوب اذت ٘ي  وٟ ًِشٞ  -3

ٛ اهقرزار    دَ اهزضا  ّ -4 صتغرارٝ ضٗ اهضرو٘ن اهعراَ هعءر٘ ٣ٚٓرٞ      ضٗ ارتدًرٞ ضٗ ا   األكرادمي

 .اهتدرٙط
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اهترر٘اسْ ًرر  ال حيقررا زتشرر  ع سررا اهمماهررب صرردٗر  ررزار ًعتٌررد ًررّ صرراسب اه رريسٚٞ   -5

 .ضٗ ال ٙعٚد إهٕٚ كاًى سق٘ ٕ ا٢ٕ ًّ اهمميعزُظ

 .ضٗ اهاٗٙ  غب اهقاُُ٘ٛاهعِ زٜ املءاٙقٞ ضٗ اهتٌٚٚش  -6

 .اهضشب ٗا ضا ٞضٗ  هتشاقاهتٌلّ ًّ وأكٚد طوب ًد  اٝ ا   دَ  ّاهغل٠٘  -7

 .احملاضزات اه فٚٞ ء٘ر زار اذتزًاْ املتعوا ع دَ اهزضا  ّ  -8

 اهتظوٍ  وٟ  دَ صز  امللا أٝ املاهٚٞ. -9

صررك٘رٝ، غز ررٞ صررفٚٞ، دٔرراس اهغرل٠٘  ررّ  رردَ ورر٘ ب اهك٣ٚررٞ اهتعوٌٚٚررٞ املادٙررٞ املِاصرركٞ    -10

 (.ضدراز،  دًات  اًٞ  زض، دٔاس ساص٘ع،

 
 

 

 

 

 وسائل تقذين الشكاوي والتظلواخ: (:11الوادج )

 ًّ  يي: اهمميع ٗوظوٌات وضتقكى علا٠ٗ

ٞ  صِدٗق ضًاَ ًلتب  اهمميع صِادٙا علا٠ٗ -1 ضٗ اهعٌرادٝ املضراُدٝ     ٌٚد اهلوٚٞ املعِٚر

 (. ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ ٗصِدٗق

 هقا١ات ًكاعزٝ ً  ا دارٝ اهعوٚا. -2

 رؤصا١ األ ضاَ اهعوٌٚٞ ًكاعزٝ.هقا١ات  -3

 .هوذاًعٞ امل٘   ا هلاًُّٗٛ  يي  علا٠ٗ اهمميع ا هلاُُٗٛظاَ  -4

 اه ٙد ا هلاُٗٛ هعٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ. -5
 

 تقذين الشكىي والتظلواخ:ل الخطىاخ اإلجزائيح (:12الوادج )

اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات بٌِاكز اهغل٠٘  وقَ٘  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ جتابعٞ وشٗٙد صِادٙا-1

 . وٟ ضْ ٙلْ٘ ًفاوٚح ووم اه ِادٙا بعٔدٝ اهعٌادٝ ضٗ اهتظوٍ

اهغرل٠٘   بتعك٣ٞ كا ٞ اهكٚاُات املممو٘برٞ ع ور٘كز   ًقدَ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍاهمماهب ٙقَ٘ -2

 .اهمميع( ُظاَ علا٠ٗ صِدٗق ضٗ  ٗسضب اه٘صٚوٞ املضتخدًٞ ع وقدمئا ضٗ اهتظوٍ
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بز رر  اهغررل٠٘ رةٚررًا إىل  ، سٚررح ٙقررَ٘ األ رربز٢ٚط اهقضررٍ املخررتصبتقرردمئا هررٙقررَ٘ ضٗ -3

ٙقَ٘  ء٘ اهوذِٞ املِتدع ًّ  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادتر٘دٝ  ، ًّٗ  يي  ٌٚد اهلوٚٞ املختص اهوذِٞ

 اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ًّ اه ِادٙا املخ  ٞ هذهم.ظٌ  

سضرب اهلوٚرٞ ٗاهقضرٍ ُٗر٘       ض ءا١ اهوذِٞ ع إدتٌا ٔا بفرزس اهغرلا٠ٗ ٗاهتظوٌرات   ٙقَ٘ -4

 .ٙضٌٟ صذى اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ ٗوك٘ٙكٔا ع صذى  ا 

اهتشقرررا ًرررّ اصررركابٔا  ٗدراصرررٞ ً٘ضررر٘ ٔا ٗ ٠ ضٗ اهرررتظوٍبررراهِظز ع اهغرررل٘ اهوذِرررٞقرررَ٘ و-5

ًررر  اهت٘صرررٚٞ ملعررراهٛ ًررردٙز ادتاًعرررٞ باهت٘صرررٚات  باه٘صرررا٢ى اهررر  وءرررٌّ اهت٘صرررى إىل اذتقرررا٢ا 

 ٙتٍ: املِاصكٞ، سٚح

ر رررل اهغرررل٠٘ ع سررراي  ررردَ إكتٌررراي وعك٣رررٞ كا رررٞ اهكٚاُرررات املممو٘برررٞ ع وررر٘كز   -5-1

 .، ٗسفظٔا٠ ضٗ اهتظوٍاهغل٘

 ٠ ضٗ اهتظوٍ، ٗٙتٍ:اهغل٘ ك٘ي اهِظز ع ً٘ض٘  -5-2

ع ساي  ردَ ثكر٘ت صرشتٔا ٗإختراك ا درزا١ات اهيسًرٞ        رد اهغل٠٘  وٟ ًقدًٔا-5-2-1

 .ٗسفظٔا ،عقٕ ع ساي ولزار كهم

دا وٚرًا،   املخت ٞهولوٚٞ ضٗ ا دارٝ  ٠ ضٗ اهتظوٍاهغل٘ ضٗ إساهٞ إدزا١ات ًعادتٞ-6-2-2

  .ضٗ إساهتٔا هوذٔات املخت ٞ إكا كاُت ُات طكٚعٞ دِا٢ٚٞ ضٗ دشا٢ٚٞ

 ، سٚح ٙتٍ إرصاي إ ادٝ  ممٚٞ وتءٌّ:وقَ٘ اهوذِٞ باهزد  وٟ ًقدَ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ-6

ًٞ ر ررٍ اهغررل٠٘ ٗوررارٙخ ا صررتيَ  -6-1 األٗىل وفٚررد ب صررتيَ اهغررل٠٘ ضٗ اهررتظوٍ، ًتءررٌِ

 .ٗبٚاُات اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍٗبٚاُات اهمماهب، 

( اٙراَ ًرّ ورارٙخ إصرتيَ اهغرل٠٘ ضٗ      3اهجاُٚٞ وتءٌّ  رزار ضٗ  رزارات اهوذِرٞ  ريي       -6-2

اهتظوٍ ع ساي  ك٘ي اهِظز ع ً٘ض٘ ٔا، ٗٙتٍ إععارٖ جتابعٞ عل٘اٖ ضٗ وظوٌٕ ع سراي وممورب   

اهممعرّ  ًعادتٞ ً٘ض٘ ٔا ًدٝ ضط٘ي ًّ كهم ً  إبدا١ ضصكاع إختاك ووم اهقزارات، ٗهٕ اذتا ع 

  زار اهوذِٞ. يي ضصك٘  ًّ وضوٌٕ   زارٓا وٟ 

 ريي ضصرك٘  ًرّ وضروٌٕ كهرم اهقرزار        زار ضٗ  زارات اهوذِٞ ٙضٌح هومماهب باهممعّ  وٟ  -6/3

 ضٗ ووم اهقزارات.

 هغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ.اوقَ٘ اهوذِٞ جتابعٞ اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ب صتخداَ و٘كز ًتابعٞ -7

ٞ وتٍ ضرعفٞ اهغلا٠ٗ اه٘اردٝ ٗثا٢قًٚا ٗإهلاًُٗٚا هد٠  -8  ٌرادٝ  ، ٗحتفر  ُضرخٞ هرد٠    اهوذِر

 .هغاٙات اهت٘ثٚا ٗإصتخدأًا كٌؤعز ع وقٍٚٚ األدا١ املؤصضٛ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ
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 ٙتٍ ًزادعٞ اآلهٚٞ ٗ ٚاظ آدا٢ٔا دٗرًٙا. -9

 

 التظلن:الىثائك والوستٌذاخ الوطلىتح للٌظز في الشكىي أو (:13الوادج )
 و٘كز اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ. -1

 ٙٞ ًضتِدات ضٗ ٗثا٢ا ًد ٌٞ.ض -2

 و٘كز ًتابعٞ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ. -3

   (:14الوادج )

 ًعاهٛ ًدٙز ادتاًعٞ. تٌادٓا ًّ  كى إا ًّ وارٙخ ا تكاًر بٔذٖ اهق٘ا د اهتِفٚذٙٞٙعٌى 
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 جبامعت تبوكاخلطواث اإلجرائيت املتبعت يف تأدية الطالب 
 

 املعايري واألسس التي حتكم عمل اللجنت: -
 .يف ًعاجلة ًواضيع املخاهفات واهغلاوى اخلربة واهلفاءة -1

مجيرررع املضرررتِتات املتعو رررة تعتررررب  وبِررراء  ويرررٕ، اهغرررلوىًعووًرررات املخاهفرررة  و صرررز ة  احلرررزل  وررر  -2

صرررز ة و   فعررر   ِٔرررا     اهوجِرررةع رررتٓا تومجيرررع املرررتاو ت اهررر   اهطررر   حبررر  غرررلاوىمبخاهفرررات واه

املخاهفات  و ًعاجلة توم ط ع  و  املعووًات مبوجب طبيعة  دوارٍٓ يف  ٌوية هألعخال اهذ ّ حي  هلٍ اإل

 .اهغلاوى

 دور ًا وحضب املواضيع املطزوحة يف جتوي   ٌاي اهوجِة. لوْ  جتٌاع   ضاء اهوجِة كى  -3

 اهغلاوى.املخاهفات  و املوضو ية واحلياد ة  ِت اهِظز يف -4

اهتراصرة واإلتتبرارات     تٌاد ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ  اهتِفيذ رة املعٌروي مبوجبٔرا ك ئخرة      -5

 . جاًعة تبوناملعتٌتة يف

 اهغلوى.اهِظز يف املخاهفة  و بضبب   حلاق اهضزر بأ ضاء اهوجِة تَ  احلزل  و  -6

  تاحة اجملاي إلًلاُية وصوي اهوجِة ألي ًّ اهوثائ  واملضتِتات ًوضوع اهغلوى  و اهتظوٍ. -7

 .اهغلوى املخاهفة  و ، و عتٌت ذهم  و  طبيعة ًوضوعصز ة اهبت يف اهغلوى -8
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 اخلطواث اإلجرائيت للنظر يف املخالفاث التأديبيت: -

ُتعتٌت اخلطوات اإلجزائية اهتاهية هوتعاوْ ًع اهلفاءات اهبغز ة ًّ تارج اجلاًعة هوتتر ط يف اهلويات 

 -واملعآت اهتابعة هوجاًعة وٓي كاآلتي : 

ٓررا ًررّ ضرربوطات هتوررم  ازتواهغررلاوى حضررب ًررا  ت رروَ  ٌررادة اهلويررة املعِيررة بزفررع املخاهفررات اهتأد بيررة    -1

 . ٌيت عؤوْ اهط  املخاهفات  ىل 

 وضبوطاتٔا وًزف اتٔا  ىل اهوجِة. واهغلاوىبتخو ى املخاهفات اهتأد بية  عؤوْ اهط    وَ  -2

و دارجٔا يف جتوي   ٌاي اهوجِة  وضبوطاتٔا واهغلاوى املخاهفات اهتأد بية   وَ صلزتري اهوجِة حبعز -3

 اع أل ضائٔا مبوجب توجئات رئيط اهوجِة.و رصاي د وات اإلجتٌ

حضررب اهلويررة واه ضررٍ وُرروع     واهغررلاوى  رروَ   ضرراء اهوجِررة يف  جتٌا ٔررا بفررزس املخاهفررات اهتأد بيررة       -4

 .واهغلاوىاهغلوى  و اهتظوٍ وتبو بٔا يف صجى تال  ضٌ  صجى املخاهفات اهتأد بية 

خبطرا  ًضرجى  ور      اهوجِرة ملو ت احملتد ًرّ ببرى رئريط    يف أا هوٌجوي  ًاً اهوجِة بوغ اهطاهب احملاي  ىل  -5

 . ِوإُ املبني مبوفٕ  و خبطا   ضوٍ هٕ عخعيًا

 صرربابٕ واهظررزو  اهتخ رر  ًررّ وودراصررتٕ ى اهغررلو ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة  و برراهِظز يف اهوجِررة رروَ ت -6

احل ائ  ًرع اهتوصرية ملعراهي ًرت ز     باهوصائى اه  تضٌّ اهتوصى  ىل ومبزتلبٔا  احمليطة باملخاهفة  و اهغلوى

 اجلاًعة باهتوصيات املِاصبة، حيح  تٍ:

ضررب  اهغررلوى يف حرراي  ررتَ  كتٌرراي تعباررة كافررة اهبياُررات املطووبررة يف  رروذج    املخاهفررة  و رفرر  -6-1

 ، وحفظٔا.املخاهفة  و اهغلوى

 ، و تٍ:ىاهغلواملخاهفة اهتأد بية  و ببوي اهِظز يف ًوضوع  و  -6-2

يف  ٔا و ختراذ اإلجرزاءات اه سًرة حبر  ً رتًٔا     اهغلوى يف حاي  تَ ثبروت صرخت   املخاهفة  و در -6-2-1

 حاي تلزار ذهم، وحفظٔا.

ى هولويررة  و اإلدارة املختعررة  اهغررلو و  ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة   و  حاهررة  جررزاءات ًعاجلررة  -6-2-2

 جِائية  و جشائية.اُت ُات طبيعة داتويًا،  و  حاهتٔا هوجٔات املختعة  ذا ك
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بإ  اع اهع وبة اه  تتِاصب ًع حجٍ وفتاحرة املخاهفرة اهتأد بيرة  و ًوضروع اهغرلوى مبوجرب       ت وَ اهوجِة  -7

 ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ  اهتِفيذ ة املعتٌتة يف اجلاًعة.

رلاهفررة  و عررلوى ًررع ت رروَ اهوجِررة بإ ررتاد ذلضررز  جتٌرراع تفعرريوي ًزف ررًا بطيررٕ ت ز ررز ًِفعررى هلررى    -8

 ضزورة  رفاق كافة اه زائّ واألدهة ًّ ًضتِتات  و وثائ   و  فادات اهغٔود  ْ وجتت.

ت وَ اهوجِة برإب   اهطاهرب املخراهل اهرذي ثبرت حب رٕ  رتلرا  املخاهفرة اهتأد بيرة وجآيرًا  و تطيرًا ب رزار              -9

وجيرروس   رر ْ اه ررزار اهعررادر باهع وبررة  ،اهطاهررب تطررار وهرري  ًررز و ررتٍ ، اهوجِررة باهع وبررة اهرر  اع    ا ٔررا  ويررٕ

  .اهتأد بية يف داتى اجلاًعة

 ت وَ اهوجِة بإب   اهلوية املعِية ب زار اهع وبة املتخذة حب  اهطاهب املخاهل تطيًا. -11

إل  را   ت وَ اهوجِة بإععار  ٌادة اه بوي واهتضرجيى ب رزار اهع وبرة املتخرذة حبر  اهطاهرب املخراهل تطيرًا          -11

كافة اإلجزاءات املتعو ة بتراصتٕ  و ختزجٕ  و  ت ء طزفٕ ًّ اجلاًعة حلني اهبت يف ًوضوع املخاهفرة و ختراذ   

 اه زار  و اه زارات اهِٔائية فيٌا ُضب  هيٕ ًّ رلاهفة  و رلاهفات.

 .ىاملخاهفات واهغلاو اهغلاوى بإصتختاَ  وذج ًتابعةاملخاهفات اهتأد بية وت وَ اهوجِة مبتابعة -12

اهغلاوى اهواردة وثائ يًا و هلرتوُيًا هرتى  و هوٌخاهفات اهتأد بيةاه زارات اهعادرة باهع وبات  تتٍ  رعفة -13

 .ًول اهطاهبيف  وتفظ ُضخة اهوجِة

 وبياظ آدائٔا دور ًا. هوِظز يف املخاهفات اهتأد بية اخلطوات اإلجزائية تٍ ًزاجعة  -14
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 في جاهعح تثىك الطالبلتظلن  القىاعذ التٌفيذيح

 

 هقذهح:

ٍ باملضرراٗاٝ ٗاهجررزا١ هوممرريع زررا ٙعررشس اهتش ررٚى       ضررورر٘ ب ب٣ٚررٞ وت  داًعررٞ وكرر٘ن  وررٟ     حتررز 

ٍ بر  اهممريع ٗض ءرا١ ٣ٚٓرٞ اهتردرٙط      حيدخ اهتفا ى األكادميٛ ٗ َ املتكرادي  سراا  ورٟ ا   اهقرا٢

ٙرٞ  بت٘ ب ضركاْ اهكٚتٞ اهتعوٌٚٚٞ املاد سٚح ووتشَ ادتاًعٞ همميبٔا  ،هتشاًاتٗاهعداهٞ ٗاه٘ ا١ با 

هوغرررزاكٞ ع حتقٚرررا األٓررردا  طيبٔرررا ٗارتررر ات األكادميٚرررٞ املتٌٚرررشٝ، ع سررر  ٙت٘ ررر  ًرررّ  

ٞ   هوذاًعررٞ ًررّ  رريي   اهتعوٌٚٚررٞ ا صررااوٚذٚٞ    ٗضٓرردا ٔا، اهتعرراْٗ ًعٔررا هتشقٚررا رصرراهٞ ادتاًعرر

ٗاهرر  ، املعٌرر٘ي ج٘دكٔرراٗاهضٚاصررات  اهتِفٚذٙررٞ اهق٘ا ررد ٗٙتشقررا كهررم ًررّ  رريي اهتقٚررد ب وكررا  

 .وتفا ى ب  ادتاًعٞ ٗض ءا١ ٣ٚٓٞ اهتدرٙط ٗاهمميعه اهعاَ طارجذٌوٕ حتدد ا 

زتٌ٘ ٞ ًّ ارتمم٘ات اه  ًرّ  يهلرا زر٘س هوممريع      هلذا  قد  ٌدت إدارٝ ادتاًعٞ إىل إ داد

ٞ    سر٘ي   ٍٔوقدٍٙ ًيسظاو صرتكاُات  إ ع ، ٗوتٌجرى ٓرذٖ ارتممر٘ات   شتتور  ُر٘اسٛ اهعٌوٚرٞ اهتعوٌٚٚر

عرلا٠ٗ اهممريع    ٗجتٔٚش صِادٙا ،ا هلاُٗٛاهمميع  علا٠ُٗظاَ ٗ ،اهمميع ٚاظ رضا 

 .ٗوظوٌاؤٍ اهزةٚٞ ذتى املغليت

 :(1الوادج )

املعاُٛ املخ  ٞ هلا  اهق٘ا دٙلْ٘ هولوٌات ٗاهعكارات اهتاهٚٞ سٚجٌا ٗردت ع ٓذٖ  

ألٜ ًّ ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗادتاًعات  ًق ٘دٝٗكى ًا مل ٙزد ٙزد  ع بٚاْ ، ادُاٖ

اهتِفٚذٙٞ ٗاألُظٌٞ ٗاهو٘ا٢ح ٗاهقزارات املعٌ٘ي بٔا ع املٌولٞ، جا ال ٙتعارض ٗغاٙات ٓذٖ  ٗه٘ا٢شٕ

 .اهق٘ا د

 داًعٞ وك٘ن. الجاهعح:

 .وك٘ن داًعًٞعاهٛ ًدٙز  هذيز الجاهعح:

 ٗكاهٞ ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ. الىكالح:

 ر٢ٚط اهوذِٞ.ٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ  رئيس اللجٌح:

 بادتاًعٞ.دتِٞ اهِظز ع علا٠ٗ ٗوظوٌات اهمميع  اللجٌح:
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 السياسح العاهح: (:2الوادج )

جا ِٙعلط إزابًٚا  هومميع ًّ شتتو  اهتخ  ات األكادميٚٞسٙادٝ د٘دٝ ارتدًات 

  وٟ شتزدات اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ.

 

 الهذف العام هي تقذين الشكىي أو التظلن: (:3الوادج )

 

ج٘دب ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗاهو٘ا٢ح اهتِفٚذٙٞ املعٌ٘ي   ّ اهمميعاهظوٍ  ر  

 ج٘دكٔا ع داًعٞ وك٘ن.

 

 ًطاق تطثيك اآلليح: (:4الوادج )

املِتظٌ  ع اهدراصٞ ٗغب اهضع٘دٙ  اهضع٘دٙ   اهمميعوممكا ً٘اد ٓذٖ اآلهٚٞ  وٟ مجٚ  

 .ٗاهلوٚات ادتاًعٚٞ ٗاهفزٗ ع شتتو  اهلوٚات  ع داًعٞ وك٘نهودراصٞ  ضٗ املِتضك 

 (:5الوادج )

بقزار ًّ ًعاهٛ ًدٙز ادتاًعٞ بز٢اصٞ  هوِظز بغلا٠ٗ ٗوظوٌات اهمميعُوغلى دتِٞ 

 اهوذِٞر٢ٚط ًّ  كى شٍٔ ٚزعٙتٍ وٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ ٗ ء٘ٙٞ  دد ًّ األ ءا١ 

 .ٗولْ٘ ًدٝ  ٌى اهوذِٞ صِٞ ًّ وارٙخ صدٗر اهقزار ،ب فاؤٍ ا  تكارٙٞ اه٘ظٚفٚٞ

 ٗكٚى ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ ر٢ٚضًا. -1

  ءً٘ا ُٗا٢كًا هز٢ٚط اهوذِٞ. اهمميع ٌٚد عؤْٗ   -2

 . ٌٚد اهلوٚٞ املعِٚٞ -3

 .اهمميععؤْٗ ًدٙز إدارٝ  -4

  ء٘ ًّ إدارٝ اهغؤْٗ اهقاُُ٘ٚٞ. -5

 دت٘دٝ. ء٘ ًِتدع ًّ  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗا -6

  ء٘ ًّ اه٘كاهٞ. -7

 صلزوب اهوذِٞ. -8
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 باملٔاَ ٗاملضؤٗهٚات اهتاهٚٞ.ختتص اهوذِٞ  (:6الوادج )

 .ًعادتٞ اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌاتًتابعٞ اهتشض  املضتٌز ألصاهٚب  -1

 .ًعادتٞ املغليت اه  و٘ادٕ اهمميع ًّ شتتو  اهتخ  ات -2

 .اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌاتاهتِضٚب باهت٘صٚات املِاصكٞ ذتى ضصكاع  -3

 .ًتابعٞ ٗرٗد اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ًّ شتتو  امل ادر -4

 .اهتشقا ًّ ضصكاع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات بلى سٚادٙٞ ًٗ٘ض٘ ٚٞ -5

احملا ظررٞ  وررٟ صررزٙٞ املعوً٘ررات جررا ٙءررٌّ سضررّ صررب إدررزا١ات ُظزٓررا ٗاحملا ظررٞ  وررٟ      -6

 .صيًٞ ض ءا١ اهوذِٞ

 .اه٘اردٝ إىل اهوذِٞ سضب اهلوٚٞ ٗاهقضٍ ًٗ٘ض٘ اؤاو٘ثٚا اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات  -7

ملعادتررٞ اهغررلا٠ٗ  إ ررداد ستءررز إدتٌررا  ٗوقزٙررز وف ررٚوٛ ٙتءررٌّ اهت٘صررٚات املِاصرركٞ       -8

 .ٗاهتظوٌات

 .عاهٛ ًدٙز ادتاًعٞمل و٘صٚاتجا وتءٌِٕ ًّ اهوذِٞ  ر   ستاضز إدتٌا ات -10

 ضٗ ادتشا٢ٚٞ هوذٔات املخت ٞ. ادتِا٢ٚٞ إساهٞ اهغلا٠ٗ ضٗ اهتظوٌات كات اهممكٚعٞ-11

 

 (:7الوادج )

ٗر   ًقاسات  ، زًّ س  آل ٓذٖ اهق٘ا دٍٚ ٚوقحيا ه٘كاهٞ ادتاًعٞ هوغؤْٗ األكادميٚٞ 

ًّ بِ٘دٓا جا ال ٙتعارض  ضٜاذتا ع وفضب  اا ضا ٞ جملوط ادتاًعٞ، كٌا هلاذتذ  ٗاهتعدٙى ٗ

 .ٔاًٗءٌُ٘

 

 أهذاف اللجٌح: (:8الوادج )

ع داًعرٞ وكر٘ن    اهممريع دتِرٞ اهِظرز بغرلا٠ٗ ٗوظوٌرات     وتٌجى األٓدا  املزد٘ٝ ًرّ وغرلٚى   

  ٌٚا ٙوٛ:

 .هومميعدت٘دٝ ارتدًات املقدًٞ اهتشض  املضتٌز  -1

 .املضآٌٞ ع ومم٘ٙز ب٣ٚٞ اهعٌى األكادميٛ ٗا دارٜ -2

 .احملا ظٞ  وٟ املتٌٚشّٙ ًّ اهمميع-3



 املٌولٞ اهعزبٚٞ اهضع٘دٙٞ

 ٗسارٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ
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ًّ  يي آهٚٞ  ٌى ٗاضشٞ وك  ارتمم٘ات ا دزا٢ٚرٞ املتكعرٞ   ٗاهعداهٞ حتقٚا ًكدض اهغفا ٚٞ  -4

 .اهمميعوقدٍٙ علا٠ٗ ٗوظوٌات ع  ٌوٚٞ 

 .اهتعز   وٟ اهلٌَ٘ ٗامل ا ب اه  و٘ادٕ اهمميع ٗاهعٌى  وٟ وذهٚؤا -5

 التي تحكن عول اللجٌح: واألسس الوعاييز (:9الوادج )

 .ع ًعادتٞ ً٘اضٚ  اهتظوٌات ٗاهغلا٠ٗ ارت ٝ ٗاهلفا١ٝ -1

2-  ٟ مجٚررر  املضرررتِدات املتعوقرررٞ وعترر    ٗبِرررا١  وٚرررٕضٗ اهرررتظوٍ،  صرررزٙٞ اهغررل٠٘  اذتررز   وررر

صررزٙٞ ٗال ٙف ررح  ِٔررا إال   اهوذِررٞعقرردٓا وٗمجٚرر  املررداٗالت اهرر    اهممرريعوظوٌررات غررلا٠ٗ ٗب

ًعادترٞ وورم   طي   وٟ املعوً٘ات ج٘دب طكٚعٞ ضدٗارٍٓ ع  ٌوٚرٞ  هألعخا  اهذّٙ حيا هلٍ ا 

 اهتظوٌات. اهغلا٠ٗ ضٗ

 .ٙلْ٘ إدتٌا  ض ءا١ اهوذِٞ كى ضصك٘  ٗبغلى دٗرٜ هوِظز ع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات -3

 امل٘ض٘ ٚٞ ٗاذتٚادٙٞ  ِد اهِظز ع اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات.-4

اهدراصرٞ  إ تٌاد ُظاَ زتوط اهتعوٍٚ اهعراهٛ ٗاهور٘ا٢ح اهتِفٚذٙرٞ املعٌر٘ي ج٘دكٔرا كي٢شرٞ        -5

 .ٗا  تكارات املعتٌدٝ ع داًعٞ وك٘ن

 .ضٗ اهتظوٍ بضكب اهغل٠٘ إذتاق اهءزر بأ ءا١ اهوذِٞ دَ  اذتز   وٟ -6

هغررل٠٘ ضٗ إواسررٞ اجملرراي  ًلاُٚررٞ ٗصرر٘ي اهوذِررٞ ألٜ ًررّ اه٘ثررا٢ا ٗاملضررتِدات ً٘ضرر٘  ا  -7

 اهتظوٍ.

 .، ٗٙعتٌد كهم  وٟ طكٚعٞ ً٘ض٘  اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍصز ٞ اهكت ع اهغل٠٘ -8

 

 األسثاب الوىعزج للشكىي أو التظلن: (:11الوادج )

 دَ اهزضا  ّ املضا٢ى األكادميٚٞ ًجى ستت٠٘ املِٔر ضٗ طزٙقٞ وقردٍٙ اه ُراًر ضٗ اهردٗرٝ     -1

 . ء٘ ٣ٚٓٞ اهتدرٙطصو٘ن  ٗضا عزا   ٗضد٘دٝ اهتدرٙط  ٗض

 .اهف ى األكادميٛ ادتش٢ٛ ضٗ اهلوٛ هومماهب دَ اهزضا  ّ  زار  -2

 .ضٗ إصادادٓا  دَ اهزضا  ّ ضٜ ضًز ًاهٛ ٙتعوا بتضدٙد اهزصَ٘ اهدراصٚٞ -3

 .وعوٌٚٚٞضٗ بعجٞ  دَ اهزضا  ّ ُتٚذٞ طوب اذت ٘ي  وٟ ًِشٞ  -3

ٛ اهقرزار    دَ اهزضا  ّ -4 صتغرارٝ ضٗ اهضرو٘ن اهعراَ هعءر٘ ٣ٚٓرٞ      ضٗ ارتدًرٞ ضٗ ا   األكرادمي

 .اهتدرٙط
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اهترر٘اسْ ًرر  ال حيقررا زتشرر  ع سررا اهمماهررب صرردٗر  ررزار ًعتٌررد ًررّ صرراسب اه رريسٚٞ   -5

 .ضٗ ال ٙعٚد إهٕٚ كاًى سق٘ ٕ ا٢ٕ ًّ اهمميعزُظ

 .ضٗ اهاٗٙ  غب اهقاُُ٘ٛاهعِ زٜ املءاٙقٞ ضٗ اهتٌٚٚش  -6

 .اهضشب ٗا ضا ٞضٗ  هتشاقاهتٌلّ ًّ وأكٚد طوب ًد  اٝ ا   دَ  ّاهغل٠٘  -7

 .احملاضزات اه فٚٞ ء٘ر زار اذتزًاْ املتعوا ع دَ اهزضا  ّ  -8

 اهتظوٍ  وٟ  دَ صز  امللا أٝ املاهٚٞ. -9

صررك٘رٝ، غز ررٞ صررفٚٞ، دٔرراس اهغرل٠٘  ررّ  رردَ ورر٘ ب اهك٣ٚررٞ اهتعوٌٚٚررٞ املادٙررٞ املِاصرركٞ    -10

 (.ضدراز،  دًات  اًٞ  زض، دٔاس ساص٘ع،

 
 

 

 

 

 وسائل تقذين الشكاوي والتظلواخ: (:11الوادج )

 ًّ  يي: اهمميع ٗوظوٌات وضتقكى علا٠ٗ

ٞ  صِدٗق ضًاَ ًلتب  اهمميع صِادٙا علا٠ٗ -1 ضٗ اهعٌرادٝ املضراُدٝ     ٌٚد اهلوٚٞ املعِٚر

 (. ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ ٗصِدٗق

 هقا١ات ًكاعزٝ ً  ا دارٝ اهعوٚا. -2

 رؤصا١ األ ضاَ اهعوٌٚٞ ًكاعزٝ.هقا١ات  -3

 .هوذاًعٞ امل٘   ا هلاًُّٗٛ  يي  علا٠ٗ اهمميع ا هلاُُٗٛظاَ  -4

 اه ٙد ا هلاُٗٛ هعٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ. -5
 

 تقذين الشكىي والتظلواخ:ل الخطىاخ اإلجزائيح (:12الوادج )

اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات بٌِاكز اهغل٠٘  وقَ٘  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ جتابعٞ وشٗٙد صِادٙا-1

 . وٟ ضْ ٙلْ٘ ًفاوٚح ووم اه ِادٙا بعٔدٝ اهعٌادٝ ضٗ اهتظوٍ

اهغرل٠٘   بتعك٣ٞ كا ٞ اهكٚاُات املممو٘برٞ ع ور٘كز   ًقدَ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍاهمماهب ٙقَ٘ -2

 .اهمميع( ُظاَ علا٠ٗ صِدٗق ضٗ  ٗسضب اه٘صٚوٞ املضتخدًٞ ع وقدمئا ضٗ اهتظوٍ
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بز رر  اهغررل٠٘ رةٚررًا إىل  ، سٚررح ٙقررَ٘ األ رربز٢ٚط اهقضررٍ املخررتصبتقرردمئا هررٙقررَ٘ ضٗ -3

ٙقَ٘  ء٘ اهوذِٞ املِتدع ًّ  ٌادٝ اهتمم٘ٙز ٗادتر٘دٝ  ، ًّٗ  يي  ٌٚد اهلوٚٞ املختص اهوذِٞ

 اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ًّ اه ِادٙا املخ  ٞ هذهم.ظٌ  

سضرب اهلوٚرٞ ٗاهقضرٍ ُٗر٘       ض ءا١ اهوذِٞ ع إدتٌا ٔا بفرزس اهغرلا٠ٗ ٗاهتظوٌرات   ٙقَ٘ -4

 .ٙضٌٟ صذى اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ ٗوك٘ٙكٔا ع صذى  ا 

اهتشقرررا ًرررّ اصررركابٔا  ٗدراصرررٞ ً٘ضررر٘ ٔا ٗ ٠ ضٗ اهرررتظوٍبررراهِظز ع اهغرررل٘ اهوذِرررٞقرررَ٘ و-5

ًررر  اهت٘صرررٚٞ ملعررراهٛ ًررردٙز ادتاًعرررٞ باهت٘صرررٚات  باه٘صرررا٢ى اهررر  وءرررٌّ اهت٘صرررى إىل اذتقرررا٢ا 

 ٙتٍ: املِاصكٞ، سٚح

ر رررل اهغرررل٠٘ ع سررراي  ررردَ إكتٌررراي وعك٣رررٞ كا رررٞ اهكٚاُرررات املممو٘برررٞ ع وررر٘كز   -5-1

 .، ٗسفظٔا٠ ضٗ اهتظوٍاهغل٘

 ٠ ضٗ اهتظوٍ، ٗٙتٍ:اهغل٘ ك٘ي اهِظز ع ً٘ض٘  -5-2

ع ساي  ردَ ثكر٘ت صرشتٔا ٗإختراك ا درزا١ات اهيسًرٞ        رد اهغل٠٘  وٟ ًقدًٔا-5-2-1

 .ٗسفظٔا ،عقٕ ع ساي ولزار كهم

دا وٚرًا،   املخت ٞهولوٚٞ ضٗ ا دارٝ  ٠ ضٗ اهتظوٍاهغل٘ ضٗ إساهٞ إدزا١ات ًعادتٞ-6-2-2

  .ضٗ إساهتٔا هوذٔات املخت ٞ إكا كاُت ُات طكٚعٞ دِا٢ٚٞ ضٗ دشا٢ٚٞ

 ، سٚح ٙتٍ إرصاي إ ادٝ  ممٚٞ وتءٌّ:وقَ٘ اهوذِٞ باهزد  وٟ ًقدَ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ-6

ًٞ ر ررٍ اهغررل٠٘ ٗوررارٙخ ا صررتيَ  -6-1 األٗىل وفٚررد ب صررتيَ اهغررل٠٘ ضٗ اهررتظوٍ، ًتءررٌِ

 .ٗبٚاُات اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍٗبٚاُات اهمماهب، 

( اٙراَ ًرّ ورارٙخ إصرتيَ اهغرل٠٘ ضٗ      3اهجاُٚٞ وتءٌّ  رزار ضٗ  رزارات اهوذِرٞ  ريي       -6-2

اهتظوٍ ع ساي  ك٘ي اهِظز ع ً٘ض٘ ٔا، ٗٙتٍ إععارٖ جتابعٞ عل٘اٖ ضٗ وظوٌٕ ع سراي وممورب   

اهممعرّ  ًعادتٞ ً٘ض٘ ٔا ًدٝ ضط٘ي ًّ كهم ً  إبدا١ ضصكاع إختاك ووم اهقزارات، ٗهٕ اذتا ع 

  زار اهوذِٞ. يي ضصك٘  ًّ وضوٌٕ   زارٓا وٟ 

 ريي ضصرك٘  ًرّ وضروٌٕ كهرم اهقرزار        زار ضٗ  زارات اهوذِٞ ٙضٌح هومماهب باهممعّ  وٟ  -6/3

 ضٗ ووم اهقزارات.

 هغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ.اوقَ٘ اهوذِٞ جتابعٞ اهغلا٠ٗ ٗاهتظوٌات ب صتخداَ و٘كز ًتابعٞ -7

ٞ وتٍ ضرعفٞ اهغلا٠ٗ اه٘اردٝ ٗثا٢قًٚا ٗإهلاًُٗٚا هد٠  -8  ٌرادٝ  ، ٗحتفر  ُضرخٞ هرد٠    اهوذِر

 .هغاٙات اهت٘ثٚا ٗإصتخدأًا كٌؤعز ع وقٍٚٚ األدا١ املؤصضٛ اهتمم٘ٙز ٗادت٘دٝ



 املٌولٞ اهعزبٚٞ اهضع٘دٙٞ

 ٗسارٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ

 جاهعح تثىك

 هكتة وكيل الجاهعح للشؤوى األكاديويح

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

University of Tabuk 

Vice President’s Office for Academic Affairs 

 جج

 7من  7صفحة  

 ٙتٍ ًزادعٞ اآلهٚٞ ٗ ٚاظ آدا٢ٔا دٗرًٙا. -9

 

 التظلن:الىثائك والوستٌذاخ الوطلىتح للٌظز في الشكىي أو (:13الوادج )
 و٘كز اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ. -1

 ٙٞ ًضتِدات ضٗ ٗثا٢ا ًد ٌٞ.ض -2

 و٘كز ًتابعٞ اهغل٠٘ ضٗ اهتظوٍ. -3

   (:14الوادج )

 ًعاهٛ ًدٙز ادتاًعٞ. تٌادٓا ًّ  كى إا ًّ وارٙخ ا تكاًر بٔذٖ اهق٘ا د اهتِفٚذٙٞٙعٌى 
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 جبامعت تبوكاخلطواث اإلجرائيت املتبعت يف تأدية الطالب 
 

 املعايري واألسس التي حتكم عمل اللجنت: -
 .يف ًعاجلة ًواضيع املخاهفات واهغلاوى اخلربة واهلفاءة -1

مجيرررع املضرررتِتات املتعو رررة تعتررررب  وبِررراء  ويرررٕ، اهغرررلوىًعووًرررات املخاهفرررة  و صرررز ة  احلرررزل  وررر  -2

صرررز ة و   فعررر   ِٔرررا     اهوجِرررةع رررتٓا تومجيرررع املرررتاو ت اهررر   اهطررر   حبررر  غرررلاوىمبخاهفرررات واه

املخاهفات  و ًعاجلة توم ط ع  و  املعووًات مبوجب طبيعة  دوارٍٓ يف  ٌوية هألعخال اهذ ّ حي  هلٍ اإل

 .اهغلاوى

 دور ًا وحضب املواضيع املطزوحة يف جتوي   ٌاي اهوجِة. لوْ  جتٌاع   ضاء اهوجِة كى  -3

 اهغلاوى.املخاهفات  و املوضو ية واحلياد ة  ِت اهِظز يف -4

اهتراصرة واإلتتبرارات     تٌاد ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ  اهتِفيذ رة املعٌروي مبوجبٔرا ك ئخرة      -5

 . جاًعة تبوناملعتٌتة يف

 اهغلوى.اهِظز يف املخاهفة  و بضبب   حلاق اهضزر بأ ضاء اهوجِة تَ  احلزل  و  -6

  تاحة اجملاي إلًلاُية وصوي اهوجِة ألي ًّ اهوثائ  واملضتِتات ًوضوع اهغلوى  و اهتظوٍ. -7

 .اهغلوى املخاهفة  و ، و عتٌت ذهم  و  طبيعة ًوضوعصز ة اهبت يف اهغلوى -8
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 اخلطواث اإلجرائيت للنظر يف املخالفاث التأديبيت: -

ُتعتٌت اخلطوات اإلجزائية اهتاهية هوتعاوْ ًع اهلفاءات اهبغز ة ًّ تارج اجلاًعة هوتتر ط يف اهلويات 

 -واملعآت اهتابعة هوجاًعة وٓي كاآلتي : 

ٓررا ًررّ ضرربوطات هتوررم  ازتواهغررلاوى حضررب ًررا  ت رروَ  ٌررادة اهلويررة املعِيررة بزفررع املخاهفررات اهتأد بيررة    -1

 . ٌيت عؤوْ اهط  املخاهفات  ىل 

 وضبوطاتٔا وًزف اتٔا  ىل اهوجِة. واهغلاوىبتخو ى املخاهفات اهتأد بية  عؤوْ اهط    وَ  -2

و دارجٔا يف جتوي   ٌاي اهوجِة  وضبوطاتٔا واهغلاوى املخاهفات اهتأد بية   وَ صلزتري اهوجِة حبعز -3

 اع أل ضائٔا مبوجب توجئات رئيط اهوجِة.و رصاي د وات اإلجتٌ

حضررب اهلويررة واه ضررٍ وُرروع     واهغررلاوى  رروَ   ضرراء اهوجِررة يف  جتٌا ٔررا بفررزس املخاهفررات اهتأد بيررة       -4

 .واهغلاوىاهغلوى  و اهتظوٍ وتبو بٔا يف صجى تال  ضٌ  صجى املخاهفات اهتأد بية 

خبطرا  ًضرجى  ور      اهوجِرة ملو ت احملتد ًرّ ببرى رئريط    يف أا هوٌجوي  ًاً اهوجِة بوغ اهطاهب احملاي  ىل  -5

 . ِوإُ املبني مبوفٕ  و خبطا   ضوٍ هٕ عخعيًا

 صرربابٕ واهظررزو  اهتخ رر  ًررّ وودراصررتٕ ى اهغررلو ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة  و برراهِظز يف اهوجِررة رروَ ت -6

احل ائ  ًرع اهتوصرية ملعراهي ًرت ز     باهوصائى اه  تضٌّ اهتوصى  ىل ومبزتلبٔا  احمليطة باملخاهفة  و اهغلوى

 اجلاًعة باهتوصيات املِاصبة، حيح  تٍ:

ضررب  اهغررلوى يف حرراي  ررتَ  كتٌرراي تعباررة كافررة اهبياُررات املطووبررة يف  رروذج    املخاهفررة  و رفرر  -6-1

 ، وحفظٔا.املخاهفة  و اهغلوى

 ، و تٍ:ىاهغلواملخاهفة اهتأد بية  و ببوي اهِظز يف ًوضوع  و  -6-2

يف  ٔا و ختراذ اإلجرزاءات اه سًرة حبر  ً رتًٔا     اهغلوى يف حاي  تَ ثبروت صرخت   املخاهفة  و در -6-2-1

 حاي تلزار ذهم، وحفظٔا.

ى هولويررة  و اإلدارة املختعررة  اهغررلو و  ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة   و  حاهررة  جررزاءات ًعاجلررة  -6-2-2

 جِائية  و جشائية.اُت ُات طبيعة داتويًا،  و  حاهتٔا هوجٔات املختعة  ذا ك
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بإ  اع اهع وبة اه  تتِاصب ًع حجٍ وفتاحرة املخاهفرة اهتأد بيرة  و ًوضروع اهغرلوى مبوجرب       ت وَ اهوجِة  -7

 ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ  اهتِفيذ ة املعتٌتة يف اجلاًعة.

رلاهفررة  و عررلوى ًررع ت رروَ اهوجِررة بإ ررتاد ذلضررز  جتٌرراع تفعرريوي ًزف ررًا بطيررٕ ت ز ررز ًِفعررى هلررى    -8

 ضزورة  رفاق كافة اه زائّ واألدهة ًّ ًضتِتات  و وثائ   و  فادات اهغٔود  ْ وجتت.

ت وَ اهوجِة برإب   اهطاهرب املخراهل اهرذي ثبرت حب رٕ  رتلرا  املخاهفرة اهتأد بيرة وجآيرًا  و تطيرًا ب رزار              -9

وجيرروس   رر ْ اه ررزار اهعررادر باهع وبررة  ،اهطاهررب تطررار وهرري  ًررز و ررتٍ ، اهوجِررة باهع وبررة اهرر  اع    ا ٔررا  ويررٕ

  .اهتأد بية يف داتى اجلاًعة

 ت وَ اهوجِة بإب   اهلوية املعِية ب زار اهع وبة املتخذة حب  اهطاهب املخاهل تطيًا. -11

إل  را   ت وَ اهوجِة بإععار  ٌادة اه بوي واهتضرجيى ب رزار اهع وبرة املتخرذة حبر  اهطاهرب املخراهل تطيرًا          -11

كافة اإلجزاءات املتعو ة بتراصتٕ  و ختزجٕ  و  ت ء طزفٕ ًّ اجلاًعة حلني اهبت يف ًوضوع املخاهفرة و ختراذ   

 اه زار  و اه زارات اهِٔائية فيٌا ُضب  هيٕ ًّ رلاهفة  و رلاهفات.

 .ىاملخاهفات واهغلاو اهغلاوى بإصتختاَ  وذج ًتابعةاملخاهفات اهتأد بية وت وَ اهوجِة مبتابعة -12

اهغلاوى اهواردة وثائ يًا و هلرتوُيًا هرتى  و هوٌخاهفات اهتأد بيةاه زارات اهعادرة باهع وبات  تتٍ  رعفة -13

 .ًول اهطاهبيف  وتفظ ُضخة اهوجِة

 وبياظ آدائٔا دور ًا. هوِظز يف املخاهفات اهتأد بية اخلطوات اإلجزائية تٍ ًزاجعة  -14

 

 



 

 
 
 

 Kingdom of Saudi  المملكت العربيت السعوديت

Arabia 

 Ministry of وزارة التعليم 

Education 

 University of Tabuk جامعت تبوك

 كليت الشريعت واألنظمت

 

Faculty of Sharia & 

Law 

 

بقسم دليل تظلم الطالب 
 الشريعة 
 

 هـ1440-1441للعام الجامعي 
 

 
 



 

 مقدمة:
لطالب ا بنيعلى توفري بيئة تتسم بادلساواة  كلية الشريعة واألنظمةب قسم الشريعة رصحي

وحيدث التفاعل بني الطالب و أعضاء هيئة التدريس القائم على  ،مما يعزز التحصيل األكادميي
لطالبه بتوفري أركان البيئة يلتزم القسم حيث  ؛والوفاء بااللتزامات والعدالةادلتبادل  االحرتام

دميية ادلتميزة، يف حني يتوقع من طالبه الشراكة يف حتقيق التعليمية ادلادية واخلربات األكا
وأهدافه ،  القسمخالل التعاون معها لتحقيق رسالة من األهداف التعليمية االسرتاتيجية 

 وجبهاوالسياسات ادلعمول مبوجبها ، واليت مب القواعدويتحقق ذلك من خالل التقيد باتباع 
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.و  القسم طار العام للتفاعل بنيحتدد اإل

 هليتم من خالل ،دليل يتعلق بتظلمات الطالب والطالباتعداد إاىل  القسم دذلذا فقد عم
ويزيل مجيع العقبات اليت قد حتدث يف البيئة التعليمية  ،الوقوف على كل ما حيقق العدالة

 القسم.واألكادميية يف 
 الهدف العام من تقديم الشكوى أو التظلم:أواًل: 

رفع الظلم عن الطالب مبوجب نظام رللس التعليم العايل واللوائح التنفيذية ادلعمول هبا يف 
 .جامعة تبوك

 ثانيًا: األسباب التي يحق للطالب من خاللها تقديم شكوى أو تظلم: 

عدم الرضا عن ادلسائل األكادميية مثل زلتوى ادلنهج أو طريقة تقدمي الربنامج أو الدورة -
 دريس أو االشراف أو سلوك عضو هيئة التدريس.أو جودة الت

 درجات الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية.عدم الرضا عن -

   صدور قرار معتمد من صاحب الصالحية رلحف يف حق الطالب ال حيقق التوازن مع  -
 نه من الطالب أو ال يعيد اليه كامل حقوقه.اأقر 

 واحلذف واإلضافةالتظلم ادلتعلق بتسجيل ادلقررات  -

 . الصفيةعدم الرضا عن قرار احلرمان ادلتعلق حبضور احملاضرات  -

غرفة صفية، جهاز  )سبورة،الشكوى من عدم توفري البيئة التعليمية ادلادية ادلناسبة -
 خدمات عامة(. أدراج،عرض، جهاز حاسوب، 

 وسائل تقديم الشكاوى والتظلمات: ثالثًا:     



 

 وتظلمات الطالب من خالل:تستقبل الشكاوى 
 .للقسمالربيد اإللكرتوين الرمسي -
 التقدمي الشخصي يف مكتب رئيس القسم.-

 الخطوات اإلجرائية لتقديم الشكاوى والتظلمات: رابعًا:    
كافة البيانات   النماذج ادلشتمل على يقوم الطالب مقدم الشكوى أو التظلم بتعبئة-

 التظلم.ادلطلوبة يف منوذج الشكوى أو 

 بالشكوى أو التظلم للقسم من خالل الوسائل ادلذكورة يف هذا الدليل.قدم الطالب ي-
 يشكل رئيس الربنامج جلنة للنظر يف تظلمات وشكاوى الطالب.-

 يقوم رئيس القسم بإحالة التظلم أو الشكوى إىل اللجنة ادلختصة يف القسم للنظر فيها.-

والتحقق من أسباهبا  اموضوعهأو التظلم ودراسة الشكوى  تقوم اللجنة بالنظر يف-
حيث  ادلناسبة،بالتوصيات  لرئيس القسممع التوصية  بالوسائل اليت تضمن التوصل اىل احلقائق

 يتم:

يف حال عدم اكتمال تعبئة كافة البيانات ادلطلوبة يف منوذج الشكوى أو  رفض الشكوى
 وحفظها. التظلم،

 أو عدم مصداقية الشكوى أو التظلم.

 :ويتم التظلم،* قبول النظر في موضوع الشكوى أو  -

لالزمة حبقه على مقدمها يف حال ثبوت عدم صحتها واختاذ اإلجراءات ا ىرد الشكو -
 وحفظها. ذلك،يف حال تكرار 

 تقوم اللجنة باختاذ التوصية ادلناسبة ورفعها لرئيس الربنامج.-

 :التظلمالوثائق والمستندات المطلوبة للنظر في الشكوى  خامسًا:
 منوذج الشكوى أو التظلم.

 ادلستندات أو وثائق مدعمة.

 منوذج متابعة الشكوى أو التظلم.


