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 نظام تظلمات أعضاء ھیئة التدریس 

 ة ــــــــــرارات األكادیمیـــــــــمن الق
 )1989/ 2/1(كما وافق علیة مجلس الجامعة في 

------------------ 
یھدف نظام التظلمات إلى توفیر المظلة الكافیة لحمایة حقوق وامتیازات كافة 

أعضاء ھیئة التدریس ، وتحدد ھــذه الوثیقــة قواعــد وإجــراءات الــتظلم ونظــام عمــل 

العــادل لجنة التظلمات الجامعیة ، وترمى ھذه القواعد واإلجراءات إلى ضمان الحــل 

 د والسیاسات الجامعیة .للنظم والقواع يلالختالفات والتطبیق السو 

 تعریف التظلم  

ألغراض ھذا النظام یقصد بالتظلم الشكوى المكتوبة والموجھة لــرئیس لجنــة 

التظلمات الجامعیة بشأن قرار صادر من شخص وبصفة رسمیة في الجامعة ویمــس 

 وبشكل مباشر مكانة الشاكي أو مصلحتھ المھنیة .

ات والقواعد المنظمة لھذه األمــور ویجب أن یستند التظلم إلى مخالفة اإلجراء

 . في تسلسل اتخاذ القرار

 فــي التظلمــات المتعلقــة بــالقرارات  وتختص لجنة التظلمات الجامعیة بــالنظر

 التالیة :  ةاألكادیمی 

 القرار بعدم تجدید عقد العمل بسلك التدریس . )1

 القرار برفض الترقیة العلمیة . )2

 االدعاءبینة  

 فیما خلص إلیھ التظلم . االدعاءعلى المتظلم یقع عبء إثبات 
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 إجراءات التظلم  

 تقدیم التظلم   أوالً :
) یوما من تــاریخ صــدور القــرار المــتظلم 60یجوز للمتظلم تقدیم التظلم خالل ( )1

 منھ وتقدم الشكاوي باسم رئیس لجنة التظلمات .

 یشفع التظلم بالبیانات التالیة : )2

 وظیفتھ .اسم المتظلم و    -أ

 تاریخ صدور القرار المتظلم منھ وتاریخ تبلیغ المتظلم بھ .  - ب

 ق ــــــموضوع القرار المتظلم منھ واألسباب التي بنى علیھا التظلم ویرف  -ج 

 بالتظلم المستندات التي یرى المتظلم تقدیمھا .      

ف )3 یبین  متسلسل  برقم  خاص  سجل  في  التظلم  بقید  اللجنة  رئیس  تاریخ  یقوم  یھ 

یرسل   أو  تقدیمھ  وتاریخ  التظلم  رقم  فیھ  مبیناً  إیصاال  المتظلم  ویسلم   ، تقدیمھ 

 إلیة بمضمون ذلك في خطاب رسمي . 

 الصلح الودي  ثانیاً : 
یتحقق الرئیس من أھلیة اللجنة بالنظر في التظلم استنادا الختصاصــھا ولــھ فــي  )1

 ھذه الحالة قبولھ شكالً أو رفضھ كتابیاً ، وذلك خالل أسبوع من تاریخ تقدیمھ . 

في حالة قبول التظلم یعرض رئــیس اللجنــة مضــمون الــتظلم علــى الجھــة التــي  )2

اریخ تقدیمھ وذلك للنظر في ) یوما من ت 15أصدرت القرار المتظلم منھ خالل (

 االستجابة لھ .

) یومــا مــن تــاریخ 15یجب على الجھة المتظلم منھا أن تبت في التظلم خــالل ( )3

 عرض التظلم علیھا .

ن لــم یتحقــق إفي حالــة الصــلح ویثبــت ذلــك بمحضــر و تتوقف إجراءات التظلم   )4

لجنــة التظلمــات الصلح أو انتھت المدة المحددة لذلك أحال الــرئیس الــتظلم إلــى  

 للفصل بھ .
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 التحقیق بالتظلم   ثالثاً : 
) یوما مــن تــاریخ إحالــة الــتظلم 15تتولى اللجنة النظر في التظلم خالل ( )1

 إلیھا .

یجــوز للجنــة اســتدعاء المــتظلم أو المــتظلم منــھ أو كلیھمــا أو مــن ینیــبھم  )2

 .  ملتبیان وجھات النظر واالستماع لدفوعھ

لوثــائق المتعلقــة بالموضــوع وبمــا یعینھــا علــى كافــة ا  االطالعللجنة حق   )3

 للوصول إلى الحقیقة .

 التقریر النھائي  رابعاً : 
على ضوء التحقیق بالتظلم ترفع اللجنة تقریرا برأیھا النھائي لمــدیر الجامعــة 

مشفوعة بالتبریر الالزم ویبلغ المتظلم والمتظلم منــھ بصــورة منــھ ، یتضــمن تقریــر 

حیث مخالفة القرار المتظلم منــھ لإلجــراءات والقواعــد اللجنة حكمھا على التظلم من  

 المنظمة لألمور التي تختص اللجنة بالنظر فیھا وتوصیة اللجنة بشأن التظلم .

وتعتبر المدد المذكورة أعــاله فــي ثانیــاً وثالثــاً تنظیمیــة وفــي جمیــع األحــوال 

) 60الل (یجب أن تصدر اللجنة توصیتھا النھائیة وتعتمد من قبــل مــدیر الجامعــة خــ 

 جازة الصیفیة من ضمن ھذه المدة .تاریخ تقدیم التظلم وال تحسب اال  یوماً من

 لجنة التظلمات الجامعیة 
تشكل لجنة التظلمات الجامعیة من سبعة أعضاء أصلیین یكون واحد منھم علــى  )1

قابلــة  األقل من كلیــة الحقــوق وســبعة أعضــاء آخــرین احتیــاط ، ولمــدة ســنتین 

ویشــترط فــي  وتكون مسئولة أمام المجلــس  )1(  مدیر الجامعةمن  للتجدید بقرار  

با أداریــھ ویســتثنى مــن مناص  ناألعضاء أن یكونوا من األساتذة الذین ال یتقلدو 

 ذلك رؤساء األقسام العلمیة .

یحدد بقرار التشكیل رئیس اللجنة ونائبة مــن بــین األعضــاء األصــلیین وتختــار  )2

 اللجنة مقررا لھا في أول اجتماع .

 یقوم نائب الرئیس بمھام الرئیس في حالة غیابھ . )3

 
 .  9200/ 4/  20قرار مجلس الجامعة بتاریخ )  1( 
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القیــام   األخیــریحل العضو االحتیاط محل العضو األصلي متــى مــا تعــذر علــى   )4

 بواجبھ وذلك بناء على طلب من رئیس اللجنة .

یجوز لعضو اللجنة االعتذار لرئیسھا عن المشاركة في نظر التظلمات متــى مــا  )5

 مصالحھ الشخصیة مع المتظلم أو ألي سبب آخر معقول .  تتعارض

جنة حضــور أكثــر مــن نصــف أعضــائھا علــى أنــھ یشترط لصحة اجتماعات الل )6

یشترط إلصدار القرارات حضور خمسة أعضاء على األقل وتصدر القــرارات 

 بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین .

 .علیھا   االطالعال یجوز لغیر أعضائھا و تعتبر كافة أعمال اللجنة سریة  )7

 أحكام عامة 
 : الت التالیةالمراحل في الحا  تسقط التظلمات في أي مرحلة من  )1

 إذا تنازل المتظلم عن تظلمھ خطیا . - أ

 لجوء أي من الطرفین إلى القضاء . - ب

  المرفوعــة إلیــة مــن لجنــة التظلمــات  یعتبر قرار مدیر الجامعة بشأن التوصیات )2

الجامعیة نھائیا ، ویتولى المدیر إبــالغ مجلــس الجامعــة بقــراره إذا كــان الــتظلم 

 یخص الترقیة العلمیة .
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