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نظرة عامة
توضح ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا المبادئ والخطوات التي يتم من خاللھا التعامل مع تظلمات أعضاء ھيئة التدريس
والمحاضرين إذا كان لديھم تحفظ أو عدم رضاء عن تطبيق )أو عدم تطبيق( القواعد أو اإلجراءات أو السياسات المتبعة.

مجال التطبيق

تُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بالجامعة.

الھدف
التأكيد على أن يُتاح ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين اللجوء إلى التظلمات المھنية أو الشخصية وأن يتم التعامل معھا من
خالل إجراءات منظّمة ومتّسقة.

السياسة
 (1يُتاح لعضو ھيئة التدريس والمحاضر اللجوء إلى التظلمات المھنية أو الشخصيّة ويتم التعامل معھا وفق إجراءات منظّمة.
ويُستخدم التظلّم كإجراء ضروري حين يعتقد أن (1 :قانون أو قاعدة أو إجراء أو سياسة ما لم تتبع (2 ،تم تطبيقھا بدون
مساواة (3 ،أن ھناك معاملة تمت بطريقة غير نزيھة أو غير الئقة من طرف شخص أو مجموعة من األشخاص.
 (2التظلمات بخصوص الترقيات أو مخالفات السلوك يجوز تقديمھا وفق اإلجراءات المحددة ذات الصلة.
 (3حين تقع حادثة تكون سببا ً للتظلم يجب أن يتبع المشتكي الخطوات المبيّنة في اإلجراءات الخاصة بھذه السياسة .ويتم
التعامل مع كل شكوى على الفور ومن دون تحيّز أو قمع أو تمييز أو معاقبة .وعلى كل طرف من أطراف الشكوى أن
يؤدي واجبه ليحمي ھذا الحق.
 (4يتم االحتفاظ بوثائق كل تظلم ،وتبقى تلك الوثائق سريّة في حدود المتطلبات القانونيّة وتشمل كحد أدنى التظلم المكتوب
والرد عليه من ناحية الم ّدعى عليه أو المشتكى عليه ،وتسجيالت ووثائق جلسة االستماع والتوصية المكتوبة للجنة
التظلمات ونتائج االستئناف إن وجد وقرار جھة االختصاص ،وغير ذلك حسب ما تقتضيه الضرورة .ويتم االحتفاظ
بوثائق التظلم لمدة ثالثة أعوام من تاريخ القرار النھائي.
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 (1تعريف المصطلحات
أ -التظلم :تعبير عن عدم الرضا يتق ّدم به صاحب التظلم عندما يعتقد أن قانونا ً أو قاعدة أو إجرا ًء أو سياسة أو قرار ما لم
تتبع أو تم تطبيقھا بدون مساواة أو أن ھناك معاملة غير نزيھة أو غير الئقة من قبل شخص معين أو مجموعة من
األشخاص.
ب -صاحب التظلم :عضو ھيئة التدريس أو المحاضر الذي يتقّدم بالتظلم.
ج -المشكو في حقه :شخص أو مجموعة أشخاص متّھمين بالتجاوزات المبيّنة في التظلم .يشير المصطلح إلى األشخاص
ذوي المسؤولية المباشرة أو من لھم مسؤولية إشرافيّة على القرارات واإلجراءات والسياسات في النواحي التي
تعرض لھا التظلم.

 (2تقديم التظلم بصورة غير رسميّة
أ-
ب-
ج-

د-

ه-

يجب تقديم التظلم مكتوبا ً إلى رئيس قسم المتظلم .وإذا ما كان المشكو في حقه ھو رئيس القسم العلمي أو مساعد
العميد أو وكيل الكليّة ،يجب تقديم التظلم إلى العميد .وإذا كان التظلم ضد العميد فيجب تقديمه إلى نائب المدير.
يجب أن يتق ّدم صاحب التظلم بإفادة خطية يحدد فيھا المشكو في حقه والتجاوزات التي يرى أنّھا حدثت وأسباب
التظلم وما يطلبه لحل القضيّة .ويجب تقديم التظلم خالل سبعة أيام عمل من وقوع الحادثة التي تش ّكل أساس التظلم.
في خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم يحاول رئيس القسم العلمي حل المشكلة من خالل المناقشة مع
صاحب التظلم .بعد ذلك يجوز لرئيس القسم العلمي ،حسبما يرى ،أن يناقش الموضوع مع المشكو في حقه لحل
المشكلة .وإذا كان المشكو في حقه ھو رئيس القسم العلمي أو مساعد العميد أو وكيل الكليّة ،يحاول العميد أو من
يكلّفه بذلك حل المشكلة .وإذا كان المشكو في حقه ھو العميد ،يحاول نائب المدير أو من يكلّفه بذلك حل المشكلة.
إذا ت ّم حل المشكلة من خالل النقاش ،كما ھو مبيّن أعاله ،يجب كتابة بنود التصالح أو الحل وتوقيعھا من قبل صاحب
التظلم ورئيس القسم العلمي أو العميد أو نائب المدير والمشكو في حقه )إذا ما شارك في النقاش الذي انتھى إلى
الحل( .ويتم االحتفاظ بنسخة من وثيقة التصالح في مكتب عميد الكلية التي ينتمي إليھا صاحب التظلم.
يجب أن تنتھي ھذه المرحلة األولى من التعامل مع التظلم في خالل عشرة أيام عمل من تاريخ أول نقاش مع
المشتكي .وإذا لم يتم التوصّل إلى حل للمشكلة خالل ھذه الم ّدة ،يستطيع صاحب التظلم )المشتكي( أن ينتقل إلى
الخطوة الثانية وھي تقديم تظلم رسم ّي.

 (3تقديم التظلم رسميا ً
أ -يجب تقديم التظلمات الرسميّة إلى العميد في كل الحاالت )إال إذا كان العميد ھو المشكو في حقه وعندھا يجب تقديم
التظلم إلى نائب المدير( .كما يجب أن يتضمن التظلم المعلومات اآلتية:
 -1اسم صاحب التظلم وعنوان مراسلته
 -2طبيعة التجاوزات وتاريخ وقوعھا ووصفھا
 -3اسم أو أسماء الشخص أو األشخاص المسئولين عن التجاوزات المزعومة
 -4الحل أو العالج المقترح من صاحب التظلم
 -5أي معلومات إضافيّة يرى صاحب التظلم أنّھا ضروريّة
ب -يجب تقديم التظلم للعميد )أو نائب المدير في الحاالت التي تستدعي ذلك( في خالل عشرة أيام عمل من اكتمال
المرحلة األولى وعدم الوصول إلى حل بالطرق الودية الموضحة أعاله.
ج -فور استالم التظلم الرسم ّي يسلم العميد أو نائب المدير نسخة منه للمشكو في حقه ويطلب منه تقديم رد مكتوب على
ما فيه من اتّھامات خالل عشرة أيام عمل .ويتوقّع من المشكو في حقه أن يتًصرف بمھنيّة وأال يكون متعسفا ً مع
صاحب التظلم بأي طريقة.
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د -بعد استالم الر ّد المكتوب يجوز للعميد أو نائب المدير أن يراجع الحالة ويصدر قراره فيھا ويجوز أن يحيل الموضوع
إلى لجنة التظلّمات ومن ث ّم إلى جلسة استماع .وإذا ما أصدر العميد أو نائب المدير قراراً فيكون القرار نھائيّا ال
يجوز الطعن فيه ،أما عند إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات فيتم عقد جلسة استماع عمالً باإلجراءات الموضحة
فيما يلي.

 (4إجراءات ما قبل جلسة االستماع
أ -تشكيل لجنة التظلمات :يتم تشكيلھا من ثالثة أعضاء ھيئة تدريس يختارھم العميد )أو نائب المدير( بغرض دراسة
الحالة ووضع التوصيات.
ب -تعقد جلسة االستماع أمام لجنة التظلمات خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تشكيل لجنة التظلّمات ،إال إذا رأى
العميد أو نائب المدير غير ذلك.

 (5إجراءات االستماع
أ -تتاح لصاحب التظلم والمشكو في حقه فرصة كافية لعرض وجھة نظرھم في الموضوع في بداية جلسة االستماع
وتقديم المستندات المناسبة والبراھين بما في ذلك المستندات المكتوبة.
ب -بعد أن ينتھي االستماع تجتمع لجنة التظلمات للتداول في جلسة مغلقة للتوصل إلى توصية بغالبية أصوات أعضائھا.
وتتخذ اللجنة بعد ذلك قرارھا فيما إذا كانت بعض لوائح الجامعة أو إجراءاتھا أو سياساتھا قد أھملت أو تم تطبيقھا
بغير عدالة أو فيھا إخالل بمبدأ المساواة بنا ًء على البراھين واألدلّة ذات الصلة بموضوع التظلم والتي يقدمھا الطرفان
خالل الجلسة .ثم تتوصل اللجنة إلى توصية لحل المشكلة.
ج -في خالل عشرة أيام عمل من انتھاء جلسة االستماع تق ّدم لجنة التظلمات نسخة مكتوبة من توصيتھا إلى العميد )أو
نائب المدير( الذي يتّخذ بدوره قراراً بشأن التظلم خالل عشرة أيام عمل من تاريخ استالمه توصيات اللجنة ثم يقوم
بإخطار صاحب التظلم والمشكو في حقه بقراره.

 (6الطعن على توصية لجنة التظلمات والشكاوى
أ -يجوز لصاحب التظلم أو المشكو في حقه أن يتقدم بطعن خطي في خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار
لجنة التظلمات إلى نائب المدير أو المدير في حال ما كان القرار قد اتخذ من نائب المدير .ويقتصر الطعن على ما
يلي من أسباب ومبررات:
 -1حدوث خطأ جسيم في سرد الحقائق.
 -2حدوث خطأ واضح في تفسير السياسات الرسميّة.
 -3حدوث خطأ أو خلل إجرائي جسيم.
ب -بعد مراجعة مبدئية لموضوع الطعن والتي قد تشمل التشاور مع بعض المعنيين ،يجوز لنائب المدير /المدير أن يقبل
الطعن أو يرفضه أو أن يتّخذ ما يراه مناسبا ً من قرارات في ھذا الصدد .وقد يكلّف نائب المدير /المدير من يتقصّى
الحقائق ويعيد فحص الحالة ويقدم له تقريراً عما توصّل إليه بخصوصھا.
ج -خالل عشرين يوم عمل من تاريخ استالم الطعن يجوز لنائب المدير /المدير أن يقبل الطعن أو يرفضه أو أن يتّخذ
ما يراه من قرار مناسب .ويتم إخطار صاحب التظلم والمشكو في حقه كتابة بالقرار الذي يكون نھائيا ً غير قابل
للطعن ،فيما عدا الحاالت التي تتعلق بإعادة التعيين أو إنھاء الخدمة.

 (7نھاية عملية التظلم

فور تلقّي القرار النھائي ،وفي حال ما إذا كان التظلم يتصل بإعادة التعيين أو إنھاء الخدمة ،يجوز للمتظلّم وفي غضون
عشرة أيام عمل أن يطلب من المدير إعادة النظر .وقد يقبل المدير الطعن وقد ال يقبله أو يتّخذ غير ذلك من قرارات
يراھا ضروريّة .بعدھا يتم إخطار المتظلّم بقرار المدير النھائي والذي ال يقبل الطعن أو االستئناف.

