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 التظلمات الطالبية غير األكاديمية سياسة  -002 

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

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

ية واحدة     ) ..........................................(كل                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

البكالوريوس         طالب الدراسات  جميع الطالب        طالب      الطالب :                                     

 العليا 

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

 

 :       األسس و األهداف -1

 

ل جزئي عن طريق يتم تحقيق ذلك بشكعلم إيجابية للطالب ، حيث تلتزم كليات العلوم التطبيقية بتوفير بيئة ت

الحل الفوري والمنصف للتظلمات الطالبية غير األكاديمية التي تتعلق بالجوانب االجتماعية والثقافية 

 لجامعي.في الحرم الحياة والترفيهية ل

تسعى هذه السياسة إلى توفير قاعدة واضحة للكليات من أجل التعامل مع التظلمات الطالبية غير األكاديمية 

 .، كما أنها تحدد المبادئ العامة التي توضح كيفية إدارة هذه التظلمات وتضع اإلجراءات المناسبة لذلك 

 

 :    التعريفات -2

 

إال في حالة التصريح بغير ذلك :     ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية    
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التطبيقية بخصوص أي مشكلة عالقة أو قلق أو أي إخطار كتابي من قبل طالب كليات العلوم  التظلمات :

و تعقيب أو عدم الرضا والتي تنشأ عندما يعتبر الطالب بأنه قد تم ظلمه بسبب تصرف شكوى أ

أو قرار أو إهمال أو سلوك يكون ضمن نطاق مسؤولية الكليات وال يتعلق بالشؤون األكاديمية 

 .، حيث يعتبر هذا التظلم شكوى على المستوى غير الرسمي 

لديهم  نلوم التطبيقية التي تديرها وزارة التعليم العالي والذيالطالب : جميع الطالب المسجلين في كليات الع

نظام تسجيل مستمر ، حيث يتم استخدام مصطلح صاحب الشكوى بشكل متبادل مع مصطلح 

 الطالب في هذه السياسة .

 . في أي تظلم تنطبق عليه هذه اإلجراءاتيتضمن ذلك الطالب والشخص الُمدعى عليه  األطراف : 

موظف في الكليات أو أي شخص مسؤول عن اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتظلم الذي   :صانع القرار 

 .يقدمه الطالب 

 في الكلياترؤساء األقسام اإلدارية والمالية مراكز الخدمات الطالبية   الرؤساء :

 المجلس الطالبي المجلس :  

 

 : محتوى ومبادئ السياسة -3

      

إلى معالجة الموضوع بنية طيبة بدال من التركيز على توجيه اللوم تسعى جميع أطراف التظلم   : 3.1

 لآلخرين .

تتم إجراءات حل التظلمات بأسلوب يتميز باإلنصاف والعقالنية وعدم التحيز تجاه أي طرف من   : 3.2

 أطراف التظلم .

 قرار معين و توفيره لجميع أطراف التظلم . اتخاذيتم كتابة أسباب   : 3.3

التعامل مع التظلمات بشكل سري من قبل جميع األطراف ، كما يجب تزويد األشخاص المخولين  تتم  : 3.4

 صلة بالتظلم .المعلومات ذات البجميع 

يجب على جميع األطراف بذل كل الجهود الالزمة لمصلحة التظلم ولمساعدة صاحب القرار من   : 3.5

 وقت ممكن .أجل معالجة التظلم على أقرب مستوى لألطراف وفي أقل 

يبذل جميع أصحاب السلطة بمختلف مستوياتهم  في الكليات الجهود الالزمة لحل التظلم في أسرع   : 3.6

 وقت ممكن وبالتوافق مع الخط الزمني المحدد .

عند حل التظلم يجب على جميع الموظفين أن يكونوا على وعي بالخط الزمني الداخلي والخارجي   : 3.7

 بات ذات الصلة بموضوع الشكوى .وبالعمليات والمتطل

الطالب الذي يتقدم بتظلم يتوافق مع هذه المبادئ يجب أن يقوم بذلك بدون وجود أي تحيز لوضعه   : 3.8

 الشخصي أو األكاديمي في الكلية .

يحق للطالب الذي يتقدم بالتظلم أن يتم أخذ موضوع التظلم بشكل جدي ، كما يحق له التراجع عن   : 3.9

 عند أي مرحلة. التظلم
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ضده معرفة تفاصيل التظلم ، كما يحق له الرد على  االدعاءاتيحق للشخص الذي تم توجيه جميع   : 3.10

 هذا التظلم .

وفي  اسة،السيتظلم وفق المبادئ واإلجراءات التي تحددها يقوم القانون بحماية الطالب الذي يتقدم بال  :3.11

 .تامة وليةبمسؤأثناء ذلك يجب أن يتصرف الطالب 

النظر في مواضيع كيفية التعامل مع التظلمات وكذلك عمليات االنضباط تقر الكليات بأنه يمكن  : 3.12

 المنفصلة ، إال أنه يجب إدارة كال العمليتين بشكل منفصل .

  لمصدر .ن تبقى مجهولة اير عن آراءها حتى وإن كانت تفضل أتلتزم كليات العلوم التطبيقية بالتعب : 3.13

ن لالتظلمات التي تفتقر إلى األهمية والجدية في مضمونها والتي تفتقر إلى المواد الالزمة لدعمها   : 3.14

  البتدائية .يتعدى التحقيق فيها المراحل ا

على الرغم من أن التظلمات يجب أن يقر بها كال الطرفين ، إال أن الكليات تمتلك أيضا الحق في   : 3.15

 ات مجهولة المصدر وذلك إن كانت تمثل خطورة في طبيعتها .التحقيق في التظلم

تحرص كليات العلوم التطبيقية على أن يتم إيصال هذه السياسة بشكل واضح إلى جميع الطالب   : 3.16

وأصحاب المصلحة ، كما تحرص الكليات على أن يتم تطبيق هذه السياسة بشكل فعال وذلك من 

 السياسة . خالل اإلجراءات التي حددتها هذه

 :تتضمن التظلمات الطالبية غير األكاديمية ) ليس على سبيل الحصر (  :  3.17

 خدمات السكن .1

 الخدمات االجتماعية  .2

 الخدمات الثقافية  .3

 العالوة الشهري  .4

 مقاهيخدمات التغذية وال .5

 الخدمات الصحية  .6

 اإلرشاد النفسي .7

 

 

 4- التشريعات الموائمة :  

 

 2007/  62للمرسوم السلطاني رقم الالئحة التنفيذية 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 

 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 
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 المالحق : -6

 

 تظلماتالملحق أ : استمارة ال -

 راقبةالملحق ب: استمارة الم -

 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية .   : جهة االعتماد -7

 

 

 :ةتواريخ الموافقة على السياس -8

 

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

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

 ......................     بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ......................      سياسة في تاريخسيتم مراجعة هذه ال

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   :ةالجهة الداعمة لهذه السياس -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية ةالعامية المدير   :جهة االتصال -10

 

 


