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  تظلمات أعضاء هيئة التدريس سياسة -017

______________________________________________________________________ 

 

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 العليا جميع الطالب        طالب الطالب :                                            

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

 

 :       األسس و األهداف -1

 

يتطلب تأسيس بيئة تعلم إيجابية في الكليات وضع نظام فعال للتعامل مع الخالفات بأسلوب فوري ومنصف 

عندما يتم تزويد الموظفين وهيئة التدريس بقنوات تقوم بإيصال  وذلك ألنه وعلى قدر كبير من الشفافية ، 

ائج التي عكس ذلك إيجابا على النتنيو تقوم أيضا بالتعامل مع قضاياهم بشكل نظامي ستظلماتهم بشكل منتظم 

 ستكون مرضية لكل األطراف ، كما أنها ستفيد في المحافظة على االستقرار داخل الكليات .

توفر هذه السياسة إطار عمل للكليات للتعامل مع مختلف أنواع شكاوي الموظفين ، كما تحدد اإلجراءات التي 

 م تقديمها .تضمن الترتيب المنتظم والكافي للشكاوي التي يت

 

 :    التعريفات -2

 طبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك:تن ألغراض هذه السياسة  
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آخر أو  تدريسي أي إخطار شكوى كتابية يتقدم به عضو من هيئة التدريس ضد عضو التظلمات : 

 طالب أو عضو من الموظفين اإلداريين .ضد 

 الهيئة األكاديمية و التدريسية .أي شخص من ضمن  هيئة التدريس : 

موظف في الكليات يكون مسؤوال عن المهام اإلدارية التي تتعلق بالعمل الروتيني  موظفي الدعم األكاديمي :

 للكليات . 

 الشخص المخول للتصرف بالنيابة عن شخص آخر . المرشح : 

 في سنة محددة للطالب  يالشخص المسؤول عن اإلشراف على آلية عمل المقرر األكاديم المنسق : 

 الرئيس األكاديمي واإلداري للقسم األكاديمي أو قسم الدعم األكاديمي . رئيس القسم : 

 الرئيس الرسمي للكلية والمسؤول عن اإلشراف على جوانب عمل الكليات . العميد : 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

 بالمبادئ التالية : االلتزامعند صياغة وتطبيق هذه السياسة يجب 

 يشمل نطاق تظلمات أعضاء هيئة التدريس ما يلي ) ليس على سبيل الحصر ( :  : 3.1

 هيئة التدريس ضد الطالب .تظلمات  .1

 هيئة التدريس ضد المنسق .تظلمات  .2

 هيئة التدريس ضد رئيس القسم .تظلمات  .3

 المنسق ضد عضو هيئة التدريس .تظلمات  .4

 هيئة التدريس .رئيس القسم ضد عضو تظلمات  .5

 هيئة التدريس ضد هيئة التدريس .تظلمات  .6

 هيئة التدريس ضد موظفي الدعم األكاديمي .تظلمات  .7

 الشكاوي المتعلقة بالنظام .تظلمات  .8

 

يجب على صاحب الشكوى قبل البدء في إجراءات التظلم التأكد من وجود األدلة الكافية للقضية   : 3.2

 وامتيازاته وتؤثر بشكل سلبي على أدائه لمهامه .األولية التي تنتهك حقوقه 

يجب أن يكون نظام التظلمات الذي تتبناه هذه السياسة ذو مستويات متعددة ، وذلك حتى يتناسب مع   : 3.3

ية ستوى الذي تنشأ منه القضعلى الم أوال البحث عن الحلول التدرج اإلداري في الكليات ، حيث يجب

ي الوصول إلى الحلول المرضية فإنه يمكن أن يتم التعامل مع القضية على في حال الفشل ف ، إال أنه

  المستوى اإلداري التالي .

في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الموظفين لحل خالفاتهم ضمن أقل مستوى ممكن ، فإنه يجب على   : 3.4

ى إلى الذي يسعأن الحكم النهائي في القضية يكون لعميد الكلية ب التسليمجميع أطراف القضية 

 الوصول إلى القرار العادل والمناسب قدر اإلمكان وذلك بعد النظر في جميع األدلة المتاحة .



3 
 

يحق للمشتكين والمتهمين االطالع على تظلمات بقدر كبير من الشفافية ، و يجب التعامل مع ال  : 3.5

في حول االعتبارات التي المعلومات عندما تكون الدعوى قائمة ، كما يجب إعطاءهم التوضيح الكا

 تم النظر إليها عند اتخاذ القرار النهائي .

ن نقية ومساعدة هيئة التدريس مالحفاظ على بيئة أكاديمية  بما أن الهدف النهائي لنظام التظلمات هو  : 3.6

ل من التظلمات وذلك للتقلي النظر فيفإنه  يجب على الفور لذا ركيز على مهامهم األساسية ، أجل الت

 نتائجها المزعجة .

بصرف النظر عن القرارات التي المختلفة يجب أن يسود المناخ اإليجابي في المؤسسة واألقسام   : 3.7

يتم اتخاذها ، حيث ال يعتبر الهدف النهائي هو تحديد الرابح والخاسر وإنما توضيح األمور والوصول 

 . إلى التفاهم المشترك حيال ذلك

 

 4- التشريعات الموائمة :  

 

 2007/  62 رقم السلطاني المرسوم -

 2002/  6المرسوم السلطاني رقم  -

 98/  65المرسوم السلطاني رقم  -

 98/  47المرسوم السلطاني رقم  -

 96/  101المرسوم السلطاني رقم  -

 95/  79المرسوم السلطاني رقم  -

 ( 2007/  73الوزاري اللوائح األكاديمية ) القرار  -

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 

 وجد ـــــــــــال ي

 

 المالحق : -6

 

 . اتاستمارة التظلمالملحق أ :  -

 االستمارة التحضيرية لقرارات التظلمات .الملحق ب:  -

 هيئة التدريس ضد الطالب .تظلمات إجراءات الملحق ج :  -

 التدريس ضد المنسق .هيئة تظلمات إجراءات الملحق د :  -

 هيئة التدريس ضد رئيس القسم .تظلمات إجراءات الملحق هـ :  -

 المنسق ضد عضو هيئة التدريس .تظلمات إجراءات الملحق و:  -

 رئيس القسم ضد عضو هيئة التدريس .تظلمات إجراءات الملحق ي :  -

 هيئة التدريس ضد هيئة التدريس .تظلمات إجراءات الملحق ز :  -
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 هيئة التدريس ضد موظفي الدعم األكاديمي .تظلمات إجراءات  الملحق ع : -

 الملحق غ : إجراءات الشكاوي المتعلقة بالنظام . -

 

 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية    :االعتمادجهة  -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -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

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

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   الداعمة لهذه السياسة:الجهة  -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعامية المدير   :جهة االتصال -10

 

 


