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الئحة وضوابط تظلم الطالب 
 كلية جدة العالمية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 :وأصحابه اجمعين، أما بعد آله مين وعلياألرسولنا  م علىالوالس ةالالعاملين،والص رب هلل الحمد

حرصا من كلية جدة العالمية على تقديم كافة الحقوق األكاديمية وغيراألكاديمية للطالب، فقد وضعت ادارة الكلية 

الئحة لضوابط تظلم الطالب/ة الجامعي واجراءاته بما يضمن تمتع الطالب بكافة حقوقهم، وأداء كافة واجباتهم 

وتأمل الكلية ان تكون هذه القواعد إضافة مهمة في مسعي الكلية الدائم للحفاظ علي األكاديمية وغيراالكاديمية، 

بيئة تعليمية تتميزبضبط السلوك العام والتزام األخالق الفاضلة والتفوق العلمي وحفظ الحقوق لطالب الكلية 

 .ومنسوبيها

 أهداف الئحة ضوابط تظلم الطالب
  .ضمان حق الطالب في الحصول على خدمات أكاديمية وغير أكاديمية متميزة -1

 ضمان حق الكلية في تفعيل دورها بوصفها مؤسسة تربوية وأكاديمية ذات دور ريادي. -2

  .تفعيل قيم العدالة والمساواة، التي تتبناها الكلية -3

 .خدمات الكليةتحقيق مستوى متميز من الرضي بين الطالب والمستفيدين من  -4

 تحديد إجراءات وضوابط التظلم وتقديم الشكاوى. -6

  .الحصول على التغذية الراجعة عن السياسات والقرارات واالجراءات اامطبقة، بهدف التحسين المستمر -7

 

 ئحة ضوابط تظلم الطالبالمصطلحات  المادة األولي :

 :على غيرذلك ما لم ينص أمامها موضحةالمعاني ال التالية والعبارات يقصد بألفاظ 

 .كلية جدة العالمية :الكلية 

 كلية جدة العالمية.ب وطالبات الجميع ط الطالب: 

 .الكليةضوابط تظلم طالب وطالبات  ئحة:الال 

 القرار الصادر ضده. اعتراض الطالب/ة على التظلم:

  .واقع حقيقي أوسند لها خردون وجوداآلالطرف  الي ساءةالالشكوى التي يقصد بها ا هي الشكوى الكيدية:

حسب السياق الذي ترد وكل حسب تخصصه رئيس القسم،  عميد الكلية، أو، أو ادارة الكلية ختصاص:الصاحب ا

 .فيه
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 التظلم الحق في : ثانيةالمادة ال

 .كاديميةاألكاديمية، أو غير األختصاص من أي أمر يراه منتقصا لحقوقه الللطالب الحق في التظلم للجهة ذات 

 
  اللجنة العليا للتظلم : ثالثةالمادة ال

ختصاص. القل، اثنين منهم من ذوي ااأل، وتتكون من خمس أعضاء على عميد الكليةيتم تشكيلها بقرار من  

، الكليةستعانة بمن تراه من أهل الخبرة من منسوبي اال مباشرة،كما يجوز للجنةابعميد الكلية  مرتبطة وتكون اللجنة

 .استشاري مباشر، و يكون رأيهالتفسار االساء بحضور جلسة سماع التحقيق، أم سو

 
 هداف اللجنةأ : الرابعةالمادة 

 . الكليةب الإقرار مبدأ العدالة بين ط -1

 .بالكليةمطبقة لنظمة واللوائح ااألو دعم حقوق الطالب بما يتوافق مع الشريعة -2 

 
 مهام اللجنة : الخامسةالمادة 

 مختصة بحقوق وواجبات الطالب/ه، وما يتعلق بها من تظلم وشكوى وتعديلها حسبالنظمة األاللوائح واقتراح  -1

 .ةكليمن مجلس ال عتمادهاالي عميد الكلية ال الضرورة،ورفعها

 .مرفوعة اليهالالبت في القضايا ا  -2

 نظمةاألفي إطار القواعد و الكليةداخل  ة بحقوقهم ، وطرق الحصول عليها عبرالطرق النظامية/توعية الطالب -3

 .معمول بهالا

 .له أوأي تعسف يتعرض فيما يتعلق بحقوقه، التظلم من الطالب/ة قبول طلبات -4

 

 ضوابط طلب التظلم : السادسةالمادة 
  :ام الشكاوى والتظلمات والنظر فيهجرائية لتقدياالموضوعية ولالضوابط امن أهم 

يحق للطالب/ة تقديم شكوى لرفع ما يراه ظلما وقع عليه، أوانتقاصا ألي من حقوقه األكاديمية أو غير  .1

 .(1نموذج )األكاديمية من خالل 

 .ريرهاتححديد الطلبات وتمقدمة بشكل واضح ودقيق ولرير الشكوى احت .2
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هذا الدليل  فيكما هو موضح دة وبالطريقة الصحيحة لتقديم الشكاوى والتظلمات لمحدلتزام بالنماذج ااال .3

 .وملحقاته

 (.إن وجد)تثبت صحة الواقعة أو صحة ما يدعيه الطالب  تيستندات الملتقديم ا .4

دارة ذلك، مع التنبيه على أن االحال طلب  فيددين حلمكان املالوقت وا فيضور شخصياً حللتزام باالا .5

 . نظر الشكوى فيستمرار ال عن ادون عذر مقبول يعد تنازالً حضور لعدم ا

موضوع لرراً يوجب فتح اب أو ميقدم دليالً  ولمالفصل فيها  وتميكون قد سبق وأن رفع ذات الشكوى  أال .6

  .من جديد

 .متتحل التظلم قد اكتملت ومأن تكون الواقعة  .7

ويسقط الحق في التظلم بعد  ، محل التظلم من الواقعة التظلم خمسة عشريوما تقديم طلب يتجاوزأال  يجب .8

 .ذكورةي المدة الممض

لطلبات التظلم ثبت  تظلمه، أوثبت تكرارتقديمه رفض قبول طلب التظلم ان ثبت عدم صحة يحق للجنة .9

 .مسببا عدم صحتها علىان يكون قرارالرفض

  .التظلم تلتزم اللجنة بإخطار الطالب/ة بأسباب الرفض طلب رفض في حالة  .10

 لدراسة التظلممعني لتشكيل لجنة لرئيس القسم ا بمخاطبة التظلم، تقوم اللجنة قبول طلب حالة في  .11

 يةتأديبالحة الي الالئقدمة كيدية وفقا مليحق للجنة توقيع العقوبة علي الطالب/ة إن تبين أن الشكوى ا  .12

 للطالب.

حالة، االثون يوما من تاريخ المدة أقصاها ث اللار الطالب/ة بنتيجة تظلمه خبإخط المختصةتلتزم اللجنة   .13

 المختصة. التظلم من قرارها أمام اللجنة في بحقه مهالمع إع

 المختصةفي حالة رفع الطالب/ة لتظلم من قراراللجنة أمام اللجنة العليا، يتم إيقاف العمل بقراراللجنة   .14

  .في طلب التظلم حتى يتم البت

  .ذكورة سابقاالم النظامية المددأي من  في الرسمية تالالعط تدخل فتراتأال   .15

التي قد تعقد للتصويت  جتماعات الرسميةالأيا من اللجان أوا مشكوفي حقهاليجوز حضور الشخص  أال  .16

 .قبول التظلم، أونتيجته في أو البت
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 اجراءات التظلم : السابعةالمادة 
 

أو  (ختصةلمالكلية/العمادة/الوكالة ا)بموضوع التظلم  الصلة ذات رئيس الجهة بالتظلم الي يتقدم الطالب/ة .1

 .ستقبال طلبات التظلمالالجهة التي يحددها 

 يتم رفع التظلم الي التظلمات باستقبال الصلة ذات الجهة ضد رئيس موضوع التظلم ان يكون حالة في .2

  .رباشمالالرئيس 

 4 .التظلم بنتيجة التقديم،وموعد اخطارهمقدم من الطالب/ةويخطربه،مع تحديد تاريخ ليتم قيد التظلم ا .3

حالة إلجراءات النظامية إلباتخاذ ا (ختصةلمالكلية/العمادة/الوكالة ا)ختصاص االيقوم رئيس الجهة ذات  .4

  5 .طلب التظلم الي الجهات الكفيلة ببحث موضوع التظلم

  .مقرراتلأحد ا في درجة طالب/ة مراجعةل (2نموذج ) فيالواردة  جراءاتإلتتبع ا .5

 .غ الطالب/ة بنتيجة التظلم كتابيا مع التوقيع باستالمهااليتم اب .6

 
 اعتماد الئحة الضوابط : الثامنةالمادة 

 .الضوابط ئحةالكلية اليعتمد مجلس 

 

 ئحةلالكل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه ا : التاسعةالمادة 
 التعليم العالي والجامعات و لوائحه التنفيذيةيطبق بشأنه نظام مجلس  ئحةلالكل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه ا

 .السامية والقرارات وامرألوا نظمةاألو

 

 ئحةلالاب العمل  : العاشرةالمادة 
 .الكليةمن مجلس  من تاريخ اعتمادها اعتبارا ئحةلاليعمل بهذه ا
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 (1نموذج )
 

 اسم الطالب/ة  الكلية  القسم 

 الرقم الجامعي  الجوال  االيميل 

 موضوع الشكوي والتظلم 

 المقرر )ان وجد(  رمزه 

الفصل  
 الدراسي

 تاريخ الواقعة المتظلم منها 

 تفاصيل الشكوي والتظلم )الرجاء توضيح التفاصيل بشكل واضح ودقيق(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االسباب واالثباتات 
1- 
2- 
3- 
 
  الطلبات 

اطلب 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
يتي الشخصية وال : أتعهد أنا الطالب/ة ......................................................بأن البيانات الواردة في هذه الشكوي صحيحة وعلي مسؤلتعهد

 ساءة او الكيد للشخص المشتكي عليه.اقصد بها اال
 الطالب/ة                                                                                                       

 االسم/...................................................

 التوقيع/..................................................
 

 التاريخ/..............................................                                                                                                          
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 (2نموذج )

 


