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 الئحة تظلم الطالب

 تظلم الطالب الئحة – الئحةعنوان ال .1

 V2 - DU-AD-005 – الئحةرقم ال .2

 01/04/2015 –تاريخ التطبيق  .3

 2017يونيو  –تاريخ المراجعة القادمة  .4

 الالئحة الغرض من  .5

طور هذا ما يتعندالتظلم هو الشعور بأن شي غير عادل تم القيام به مما يستدعي التظلم أو الشكوى. 

عة رى جامتوفي ضوء ذلك،  .على أدائهم األكاديمي ذلك ؤثريعور بين الطالب، فمن المرجح أن الش

 مل معظفار أن من الضروري وضع سياسة وإجراءات واضحة لتظلم الطلبة، يتم من خاللها التعا

 .مظالم الطالب

 نطاق التطبيق .6

 .يلبرنامج التأسيسالملتحقين بكلياتها وا جامعة ظفار طالبتنطبق هذه الالئحة على كل 

 بيان الالئحة .7

يد ة، وللتأكاديميالتأكد من أن الطالب قد تم منحهم فرصا كافية لرفع تظلماتهم األكاديمية وغير األك
ن تأكد من أاً للعلى انسجام روح العدالة والمساواة والشفافية وسرعة التعامل مع هذه التظلمات وأيض

 هم لرفع تظلماتهم.الطالب على علم ودراية بالفرص المتاحة ل
 األمانة .8

 قسم ضمان الجودة

 مسؤولية تنفيذ االئحة .9

ر قسم ومدي عمداء الكليات ومدير البرنامج التأسيسيرؤساء األقسام ومنسقي البرنامج التأسيسي و

 ونائب رئيس الجامعة شؤون الطلبة

 جهة اإلتصال للرد على اإلستفسارات .10

 قسم ضمان الجودة

 ت استشارتهماألشخاص المعنيين الذين تم .11

رنامج ي البومنسقومدير البرنامج التأسيسي  ورؤساء األقسام نائب رئيس الجامعة و عمداء الكليات

 .شؤون الطلبة و رئيس قسم ضبط الجودةمدير قسم والتأسيسي 

 ةتفاصيل الموافق .12

  موافقة مجلس الجامعة

  2015/4-2014رقم اإلجتماع: 

  08/03/2015التاريخ: 

  ء الجامعة )إذا تطلب(موافقة مجلس أمنا

 غير متطلب
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 اإلجراءات والتعاريف

 

 تصنيف التظلمات .2.1

مية.تنقسم التظلمات الطالبية في جامعة ظفار بشكل عام إلى قسمين : تظلمات أكاديمية وغير أكادي  

 

 وتتعلق هذه التظلمات بالمسائل األكاديمية مثل :التظلمات األكاديمية :  .2.1.1

 القبول 

 التقييم 

 الحضور 

 األدبية لسرقةالغش وا 

 مالحظة )انذار المعدل التراكمي / التخصيص(ال تحت فترة 

 الفصل 

 

 تتعلق هذه التظلمات بالمسائل غير األكاديمية مثل :التظلمات غير األكاديمية :  .2.1.2

 

 .الخدمات المساندة للطالب 

  .الدخول إلى مصادر ومرافق الكلية 

 .التمييز أو التحرش 

 

 

 افي أو الديني.االزدراء أو التحقير الثق 

 .عدم االنضباط العام 

 

 

 الطريقة المزدوجة المسار في التعامل مع التظلم 2.2

 

 وإسئناف  رسمي والذي يتألف من شكوى رسمية ،مسارين للتعامل مع تظلمات الطالب اذ سلوبا  أتقدم جامعة ظفار 

)إرشادات(. غير رسمية كما هو مبين في القسم ضافة إلى طريقةباإل  

 

 المسار األول – الشكوى الرسمية

 

 2.2.1. الشكوى الرسمية بشأن التظلمات األكاديمية وغير األكاديمية

 

م دعليها أن يتقجب عليه/شكوى رسمية بشأن تظلمه/ تظلمها األكاديمي فإنه ي تقديمفي حال قرر الطالب/الطالبة  .1

إعطاء و ج التأسيسيمنسق البرنامأو  يس القسم وتقديمها إلى رئ، ستمارة المعدة لذلكعبر تعبئة اإليا  بها كتاب

 الطالب ما يفيد استالم التظلم منه.

عليها أن /ب عليهشكوى رسمية بشأن تظلمه/ تظلمها غير األكاديمية  فإنه يج تقديم في حال قرر الطالب/الطالبة .2

نامج مدير البر )مكتب ةيالمعنالكلية وتقديمها إلى مكتب عميد ، الستمارة المعدة لذلكعبر تعبئة ا يا  يتقدم بها كتاب

  التأسيسي( أو إلى دائرة شؤون الطالب اعتمادا  على طبيعة التظلم

 

 ل وفقا  يجاد حإر ويتفكلكافي لالقت عطاء الوسيتم إيمنح طرفي الشكوى فرصة لتقديم وجهات نظرهم، كما  .3

 مع األخذ في اإلعتبار مبادئ المساواة والعدالة. محددة،لإلجراءات ال

)البرنامج التأسيسي(أو  ترصدها الكلية المعنية  

 ترصدها دائرة شؤون الطالب
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 لب كتابيا  ابل الطمدير البرنامج التأسيسي بإعالم  الطرفين حول حل الشكوى المقدمة من قأو  ليةيقوم عميد الك .4

( في تأسيسيبرنامج اللجتماع المجلس األكاديمي للكلية ) المجلس األكاديمي لإخالل أسبوع واحد من تاريخ 

 .ارة المعدة لذلك الغرضستماإل

ى لشكول احول ح يا  الطالب بإعالم  طرفي الشكوى كتابشؤون  يقوم مديرفي حالة كان التظلم غير أكاديمي  .5

 .ارة المعدة لذلك الغرضستماإل عبر لجنة التأديبية للطبةجتماع إخالل أسبوع واحد من تاريخ 

برنامج ديمي للالمجلس األكاديمي للكلية )المجلس األكاقرار الصادر من ال همما يفيد استالم رفينإعطاء الط .6

 .كتابيا   لجنة التأديبية للطبةالتأسيسي( أو قرار 

 

 

االستئناف الرسمي –المسار الثاني   

 

. اإلستئناف الرسمي ضد قرار مجلس الكلية أو اللجنة التأديبة للطلبة أو المعايير التأديبية التي تتخذها أي سلطة .2.22.

 في الجامعة

( طبةة لليلجنة التأديب/للكلية  قتناع الطالب/الطالبة بنتيجة الشكوى الرسمية )قرار المجلس األكاديميإفي حال عدم  .1

 تجنة التظلمالإلى   ستئنافيكون لديه/لديها الخيار في اإل ويعتقد بأن تظلمه/تظلمها  لم يحظ بالحل العادل، فإنه

 .للطلبة التأديبية / لجنة يةللكل لجامعة ضد قرار المجلس األكاديميبا

أي  دها من قبلة ضده/ضاللجنة التأديبية المتخذ بمعاييروبطريقة مماثلة فإنه في حالة عدم اقتناع الطالب/الطالبة  .2

 .ضد القرار لجامعةستئناف إلى لجنة التظلمات باإسلطة في الجامعة، فإنه  يكون لديه/لديها الخيار في التقدم ب

وع من سبأالل خالجامعة  رئيسإلى مكتب نائب ، ستمارة المخصصة لذلكفي اإل يا  افات كتابستئنيجب أن تقدم اإل .3

 ء كانت علىسوا طبةلجنة التأديبية لل /للكلية  خطار بنتيجة المرحلة األولى )قرار المجلس األكاديميتاريخ اإل

رئيس  تب نائبتسليمة الى مكنتائج قرارت اللجنة او معاييرها ويكون ذلك مفصال  كتايبا في االستئناف يتم 

 ستالم.بإ وإعطاء الطالب ما يفيدالجامعة 

عمل ناف، وستستئستالم اإلإمن  أسبوعينالجامعة إلى اجتماع لجنة التظلمات بالجامعة خالل  رئيسيدعو نائب  .4

 كل منهم هاقدم في، وسوف يمنح الطرفين فرصة يةعتبار قواعد المساواة والعدالاللجنة بشكل عادل واضعة  في اإل

 حالته.

 ،خصصة لذلكة المستمارالجامعة عبر اإل رئيس نهائيا ، ويقوم نائب سيكون قرار لجنة التظلمات بالجامعة قرارا   .5

جتماع لجنة إنعقاد اسبوع واحد من تاريخ أإلى األطراف المعنية خالل فترة زمنية قدرها  يا  بإبالغ  القرار كتاب

  .التظلمات بالجامعة

 

 ستئنافاإل سحب الشكوى أو .2.3

 

ستمارة المخصصة لذلك إل، في ايا  الذي تقدم به في أي وقت كتابستئناف إليجوز للطالب/الطالبة سحب الشكوى أو ا

.الحالةسقاط إلذلك سيتم  ستجابةإجراءات حل التظلم وإخالل سير   

 

 ارشــــــادات .3

ير رسمية، ولذلك يمكن للطالب/الطالبة  في تحث جامعة ظفار وتشجع بشدة طالبها لتسوية تظلماتهم بشكل ودي وبطريقة غ

لبرنامج التأسيسي(  والذي سيقوم بمناقشتها مع ا)مستوى المنسق بالنسبة لطالب  رئيس القسمأي وقت شاء تقديم تظلمه إلى 

.المشكلةالشخص المعني وحل   
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بالتعامل مع تظلم الطالخريطة   
 

 

 تظلم الطالب      
    

            

              

عن إجراءات عدم الرضى   تظلم غير أكاديمي   تظلم أكاديمي → نوع التظلم
 التظلم

 

 المسار األول : الشكوى الرسمية

       

 

     

المكتب الذي تقدم له 
 التظلمات

رئيس القسم أو منسق  →
 البرنامج التأسيسي

مكتب رئيس قسم شؤون   
 الطلبة

    

    

           

عميد الكلية أو مدير  
 البرنامج التأسيسي

        

    

الجهة المسؤولة عن 
التعامل مع الشكاوي 

 الرسمية

           

المجلس األكاديمي  →
للكلية أو البرنامج 

 التأسيسي

       لجنة تظلمات الطالب 

 المسار الثاني: اإلستئناف الرسمي

    

 

المكتب الذي تقدم له 
ظلماتالت  

→  →  → 
  

مكتب نائب رئيس 
 الجامعة

      

         

                 

الجهة المسؤولة عن 
التعامل مع اإلستئنافات 

 الرسمية

لجنة شؤون الطلبة   →  → →  →  →  →  →   →
 بالجامعة

      

      

 
 

 

 

 


