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مات. 11
ّ
 التظل

 نظرة عامة
أعضاء هيئة تظلمات مع  التعاملات التي يتم من خاللها الخطوالمبادئ و واإلجراءات الخاصة بها هذه السياسة وضحت

 .المتبعة السياسات وأاإلجراءات  وأالقواعد (أو عدم تطبيق)  تطبيق إذا كان لديهم تحفظ أو عدم رضاء عنالتدريس 

 مجال التطبيق
 .بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

 الهدف
مهنية أو التظلمات الاللجوء إلى والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين  التدريس ةعضاء هيئأل يُتاحلى أن عد يكأتال

 خالل إجراءات منظّمة ومتّسقة. تم التعامل معها منوأن ي ةيخصالش

 السياسة
يتم الشخصيّة والمهنية أو ت اظلماللجوء إلى الت والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين عضو هيئة التدريسل يُتاح )1

أو  اً أو قاعدة أو إجراء قانوناً  )1: حين يعتقد أنكاجراء ضروري ستخدم التظلّم ويُ  وفق إجراءات منّظمة.التعامل معها 
من طرف  غير نزيهة أو غير الئقة هناك معاملة تمت بطريقةأن  )3، تم تطبيقها بدون مساواة )2، سياسة ما لم تتبع

 .شخص أو مجموعة من األشخاص

 ات الصلة.تقديمها وفق اإلجراءات المحددة ذ يجوز السلوكمخالفات التظلمات بخصوص الترقيات أو  )2

يتم و. الخاصة بهذه السياسةفي اإلجراءات يجب أن يتبع المشتكي الخطوات المبيّنة  تظلملل اً دثة تكون سببحين تقع حا )3
قمع أو تمييز أو معاقبة. وعلى كل طرف من أطراف الشكوى أن  أومن دون تحيّز والتعامل مع كل شكوى على الفور 

 حق.هذا ال يؤدي واجبه ليحمي

المكتوب  تظلم، وتبقى تلك الوثائق سريّة في حدود المتطلبات القانونيّة وتشمل كحد أدنى التظلميتم االحتفاظ بوثائق كل  )4
والرد عليه من ناحية المّدعى عليه أو المشتكى عليه، وتسجيالت ووثائق جلسة االستماع والتوصية المكتوبة للجنة 

يتم االحتفاظ و. ، وغير ذلك حسب ما تقتضيه الضرورةهة االختصاصجإن وجد وقرار  الستئنافالتظلمات ونتائج ا
 .ار النهائيلمدة ثالثة أعوام من تاريخ القر وثائق التظلمب

 
  




