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 التظلمات الطالبية األكاديميةسياسة  -  001

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 جميع كليات العلوم التطبيقية           النطاق :             

 بعض الكليات ) ..............................................(                                  

 ......................................(كلية واحدة     ) ....                                  

                               غير األكاديميين                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا       طالب البكالوريوس           جميع الطالب             الطالب :        

 )..................( جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                               

 

      األسس واألهداف -1
 

تشجع كليات العلوم التطبيقية على خلق بيئة تعلم إيجابية تحمي حق الطالب في تقديم تظلمات ضد 

 بقدر كبير من الشفافية و العدالة و المراعاة وذلك قضايا األكاديمية المجحفة التي يدعون عدم عدالتهاال

. 

قديم في تتحكم حق طالب كليات العلوم التطبيقية وتحدد هذه السياسة المبادئ و التوجيهات التي 

 .التي تتعلق بتقدم مستواهم األكاديمي  التظلمات ضد جميع المواضيع

 

       التعريفات -2

 ذلك : ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير

أي إخطار كتابي من قبل طالب كليات العلوم التطبيقية بخصوص أي مشكلة عالقة او قلق  التظلمات :

سبب ه بيعتبر الطالب بأنه قد تم ظلماو شكوى او تعقيب أو عدم الرضا والتي تنشأ عندما 

 األكاديمية . تصرف أو قرار أو إهمال أو سلوك يتعلق بالجوانب
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 تصحيح اإلختباراتأو إعادة  إعادة قراءة إعادة القراءة :

 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3
 

 المبادئ التالية :بكليات العلوم التطبيقية عن طريق ند تطبيق هذه السياسة تلتزم ع

 

بمعاملة عادلة ومتساوية في المسائل المتعلقة بتقدمهم  جميع الطالب تمتع ي :  3.1

  األكاديمي

 يعتبرونه مضرا بتقدمهم األكاديمييحق للطالب التظلم ضد أي قرار  :  3.2

عدم مالحقة مقدميها مهما تكن  مع ضمانسيتم أخذ جميع التظلمات في اإلعتبار   : 3.3

 نتائجها.

 رفض أي تظلم يفتقر ألدلة واقعية.  يحق لكليات العلوم التطبيقية :  3.4

حيلها ية التي يلجنة التظلمات الطالبية هي المسئولة على النظر في التظلمات الطالب : 3.5

 إليها العميد.

حيح طلبات إعادة تصالتظلمات التي تتضمن على  تحتفظ الكليات بحق فرض رسوم : 3.6

 االختبارات.

 قد تشمل التظلمات ما يلي : : 3.7

 ختباراتنتائج اإلختبارات التي تتعلق بالمواد الدراسية  والواجبات و اال 

  . ةالنهائي اتالفصلية واإلمتحان

  بسبب عدم وجود تقدم في مستوى الطالب االكاديمي .الطرد   

 سوء تطبيق األنظمة االكاديمية 

 تمر التظلمات بمرحلتين: : 3.8

  :) تقدم شفويا أو كتابيا إلى المدرس المعني أو رئيس  غير رسمية )ودية

 القسم.

  :تقدم كتابيا عبر تعبئة استمارة التظلم إذا لم يرض المتظلم بنتائج  رسمية

 المرحلة األولى.

 

 

 : التشريعات الموائمة -4

 

 2007/  62لالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ا 
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 االكاديمية لكيات العلوم التطبيقية . الالئحة 

 

 

 

 

 الداعمة لهذه السياسة : المواد -5

 

 : هامقترنة بالسياسات التالية لها عالقة بهذه السياسه ويجب أن يتم قراءتها 

 

  غير األكاديمي للطالب .سياسة السلوك 

 . سياسة التعلم والتعليم 

 . سياسة منح الدرجات 

 . إجراءات التظلمات الطالبية األكاديمية 

 

 المالحق : -6
 

 :األدوار والمسؤوليات .  الملحق أ 

 إستمارة اإلستئناف الطالبية : الملحق ب. 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية  : جهة االعتماد -7
 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 .................................  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ................................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .................................     السياسة في تاريخبدأ العمل بهذه النسخة من 

  ................................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ
 

 

 .المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   لهذه السياسة : ةالداعمالجهة  -9
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 .التطبيقيةمكتب المدير العام لكليات العلوم     : التواصل جهة -10

 


