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 والطالبات تظلمات الطالب ضوابط: بعاً ار

، فقد وطالباتهاحرصًا من جامعة الملك خالد على تقديم كافة الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية لطالبها 
كافة واجباتهم األكاديمية  وأداءبكافة حقوقهم،  همالتي تضمن تمتع 4قامت بتفعيل مجموعة من اإلجراءات

وغير األكاديمية.  لهذا تحرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية آمنة، وعادلة، وشفافة، من خالل إتاحة 
حق الشكوى، والتظلم، بما يحقق عالقات تواصل فعالة بين إدارة الجامعة، وكافة وحداتها األكاديمية 

تلك اآلليات حيث تهدف  ىحدإالتظلمات  ضوابط.  وتعد ىويؤد  إلى أكبر قدر ممكن من الرضواإلدارية، 
 إلى تحقيق ما يلي:

 :الضوابطالغرض من  -1

 في الحصول على خدمات أكاديمية وغير أكاديمية متميزة. ةضمان حق الطلب -
 .ذات دور رياد مؤسسة تربوية وأكاديمية بوصفها ضمان حق الجامعة في تفعيل دورها  -
 والمساواة، التي تتبناها الجامعة.تفعيل قيم العدالة،  -
 والمستفيدين من خدمات الجامعة.الطلبة بين  ىتحقيق مستوى متميز من الرض -
 تحديد إجراءات وضوابط التظلم وتقديم الشكاوى. -
جراءاتها المطبقة، وتحديد المتضرر منها  - الحصول على تغذية راجعة عن سياساتها، وقراراتها، وا 

 المستمر.بهدف التحسين والتطوير 

 ب الالئحة والمواد التابعة لها:اأبو  -2

 الضوابطالباب األول: مصطلحات 
 :الضوابطمصطلحات  (:1المادة )

 يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص على غير ذلك.

                                  
 : آلية جامعة الملك خالد لتفعيل حقوق الطالب وواجباتهم.3راجع أواًل: حقوق وواجبات طالب الجامعة، البند   4
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 جامعة الملك خالد الجامعة:

 في المرحلة الجامعية. سجالتهاالمقيدين في جميع طالب وطالبات الجامعة  :ةالطلب

 جامعة الملك خالد.طالب وطالبات تظلم  ضوابط الالئحة:

 الجامعة.مدير بقرار من عليا يتم تشكيلها لجنة  :الحقوق الطالبيةلجنة 

 .اللجان المشكلة بقرارات مجالس الكليات الفرعية: اللجان

 اعتراض الطالب على القرار الصادر ضده. التظلم:

 لها.أو سند يقصد بها اإلساءة إلى الطرف اآلخر دون وجود واقع حقيقي  التي: هي الشكوى الكيديةالشكوى 

عميد الكلية، أو ه، أو صوكيل الجامعة كل حسب تخص: معالي مدير الجامعة، أو صاحب االختصاص
 رئيس القسم، حسب السياق الذى ترد فيه.

 (:2المادة )
من حقوقه،  أمر يراه منتقصًا ألى   أ الحق في التظلم للجهة ذات االختصاص من  /طالبةلكل طالب

 أو لرفع ظلم يرى أنه قد وقع عليه.
 الباب الثاني: تشكيل وعمل اللجان

 :)لجنة الحقوق الطالبية( اللجنة العليا للتظلم (:3المادة )
  أعضاء على األقل، اثنين منهم من ذو  ةالجامعة، وتتكون من خمسدير يتم تشكيلها بقرار من م

كما يجوز للجنة مرتبطة بمدير الجامعة مباشرة، اللجنة وتكون .  االختصاص في الشريعة واألنظمة
االستعانة بمن تراه من منسوبي الجامعة، ومن أهل الخبرة، سواء بحضور جلسة سماع التحقيق، أو 

 . ، أو تصويت على الرأ اشر، وليس لمن تستضيفه اللجنة رأاالستفسار المب
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 أهداف اللجنة: (:4المادة )
 الجامعة.طلبة إقرار مبدأ العدالة بين  .1
 بما يتوافق مع الشريعة واألنظمة، واللوائح المطبقة بالجامعة.الطلبة دعم حقوق  .2

 مهام اللجنة: (:5المادة )
بها من تظلم وشكوى، وتعديلها  وما يتعلقوواجباتهم، الطلبة اقتراح اللوائح واألنظمة المختصة بحقوق  .1

 حسب الضرورة، ورفعها لمعالي مدير الجامعة العتمادها من مجلس الجامعة.
 من النماذج المستخدمة في التظلمات والشكاوى مثل: ما يلزمإعداد  .2

o ( ويقدمه الطالب1نموذج :)الفرعية بالكلية،  إلى عميد الكلية، أو رئيس اللجنة /الطالبة
 صحيح ورقة إجابته، أو رفع ضرر وقع عليه.للمطالبة بإعادة ت

o ( ويقدمه الطالب2نموذج :)لرئيس اللجنة العليا يعترض فيه على توصية اللجنة  /الطالبة
 الفرعية بخصوص إعادة تصحيح ورقة إجابته، أو رفع ضرر وقع عليه.

 البت في القضايا المرفوعة إليها. .3
صيات اللجنة الفرعية، ورفع التوصية لمعالي قضايا االستئناف ضد تو  االعتراضات على النظر في .4

قراره امدير الجامعة العتماده  .اوا 
 :اجتماعات اللجنة (:6المادة )

بحضور ثلثي  اً تعقد اللجنة العليا اجتماعها بدعوة من رئيسها وفقًا للحاجة، ويكون انعقادها صحيح
تساو  األصوات يرجح ، وفي حالة الحاضرين األعضاء، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات

 الجانب الذ  يضم رئيس اللجنة.

 اللجنة الفرعية لحقوق الطالب وواجباتهم: (:7المادة )
 يقل عدد أعضائها عن ثالثة تشكل لجنة فرعية على مستوى كل كلية بقرار من مجلس الكلية، وال .5

 . أعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه
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ال تقل اجتماعاتها عن اجتماع واحد كل فصل دراسي، تعقد اللجنة اجتماعاتها حسب الحاجة على أ .6
منسوبي الكلية، أو الجامعة، من أهل الخبرة، سواء بحضور جلسة من ولها أن تستعين بمن تراه 

، أو تصويت على توصيةسماع التحقيق، أو االستفسار المباشر، وليس لمن تستضيفه اللجنة 
 .التوصية

 مهام اللجنة الفرعية: (:8المادة )
بحقوقهم الجامعية، وطرق الحصول عليها عبر القنوات النظامية داخل الجامعة في  الطلبةتوعية  .7

 إطار القواعد واألنظمة المعمول بها.
تراه لصاحب االختصاص  النظر في القضايا التي تدخل ضمن نطاق عملها داخل الكلية، وترفع ما .8

 العتماده، وتنفيذه.
له، ويعتبر رأيها ابتدائيًا  ن، أو أ  تعسف يتعرضو يتعلق بحقوقهم فيماالطلبة قبول طلبات التظلم من  .9

 ويصبح نهائيًا إذا أقرته اللجنة العليا للتظلمات.
جراءات التظال لمباب الثالث: ضوابط وا   

 :ضوابط التظلم (:9المادة )
 بالسرية التامة.عند الضرورة تحاط كافة طلبات التظلم  -1
إعادة النظر في درجاته إلي عميد الكلية، أو رئيس اللجنة الفرعية، التقدم بطلب /الطالبة يحق للطالب -2

 (، ثم يحال الطلب إلى اللجنة الفرعية.1وفق نموذج )
حق في ال، ويسقط الواقعة محل التظلميجب أال يتجاوز تقديم طلب التظلم خمسة عشر يومًا من  -3

 التظلم بعد مضي المدة المذكورة.
 صورة من سجله األكاديمي.( 1يرفق مع طلب التظلم )نموذج  -4
 تقبل اللجنة طلب التظلم عندما يتضح بالفحص أ  من الحاالت التالية: -5

o .اختالف كبير في درجة الطالب في المقرر محل التظلم عن درجاته في المقررات األخرى 
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o  على أن  % من الطالب المسجلين للمقرر51وجود تظلم جماعي من الدرجات من أكثر من
 .امية لتقديم التظلمتتبع الطرق النظ

تقديمه لطلبات تظلم ثبت تكرار يحق للجنة رفض قبول طلب التظلم إن ثبت عدم صحة تظلمه، أو  -6
 .على أن يكون قرار الرفض مسبباً  ثبت عدم صحتها

 بأسباب الرفض.إلكترونيًا في حالة رفض طلب التظلم تلتزم اللجنة الفرعية بإخطار الطالب  -7
 تقوم اللجنة بمخاطبة أستاذ المقرر إلعادة النظر في درجات الطالب. في حالة قبول طلب التظلم، -8
يلتزم أستاذ المقرر بالرد على طلب التظلم المحال إليه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه  -9

 الطلب.
يحق للجنة الفرعية مخاطبة ثالثة من أساتذة التخصص، إلعادة النظر في درجة الطالب، واألخذ  -11

 من الحاالت التالية: أ تهم لدرجات الطالب وذلك في بمتوسط تقديرا
o وأستاذ المقرر. /الطالبةوجود شبهة تعارض مصالح بين الطالب 
o .تأخر أستاذ المقرر عن تقديم الرد على طلب التظلم خالل المدة المقررة 
o دون تحديد سبب مقنع للجنة. /الطالبةرفض أستاذ المقرر مراجعة تقديرات الطالب 
o سبب كان.  ألستاذ المقرر أل تعذر الوصول 

من حقوقه األكاديمية   أل اً ظلمًا وقع عليه، أو انتقاص راهي مايحق أيضًا للطالب تقديم شكوى لرفع  -11
 (.1أو غير األكاديمية من خالل نموذج )

وفقًا  إن تبين أن الشكوى المقدمة كيدية /الطالبةالطالبتوقيع العقوبة على يحق للجنة الفرعية  -12
 .لالئحة تأديب الطالب

بنتيجة تظلمه خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من  /الطالبةتلتزم اللجنة الفرعية بإخطار الطالب -13
 تاريخ اإلحالة، مع إعالمه بحقه في التظلم من قرارها أمام اللجنة العليا. 

 ( من قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة العليا.2التقدم بطلب للتظلم )نموذج  /الطالبةيحق للطالب -14
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( للتظلم من قرار اللجنة الفرعية في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ 2يجب تقديم نموذج ) -15
 إبالغه بقرار اللجنة الفرعية، ويسقط حقه في التظلم بعد انقضاء هذه المدة.

لتظلم من قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة العليا، يتم ايقاف العمل  بة/الطالفي حالة رفع الطالب -16
 بقرار اللجنة الفرعية حتى يتم البت في طلب التظلم.

 الرسمية في أ  من المدد النظامية المذكورة سابقًا. العطالتفترات  ال تدخل -17
ة التي قد تعقد من اللجان أو االجتماعات الرسمي اً ال يجوز حضور الشخص المشكو في حقه أي -18

 للتصويت أو البت في قبول التظلم، أو نتيجته.
 (: إجراءات التظلم11المادة )
)الكلية / العمادة / ذات الصلة بموضوع التظلم  الجهةبالتظلم إلى رئيس  /الطالبةيتقدم الطالب -1

 أو الجهة التي يحددها الستقبال طلبات التظلم.الوكالة المختصة( 
ذات الصلة باستقبال التظلمات يتم رفع التظلم  الجهةفي حالة أن يكون موضوع التظلم ضد رئيس  -2

 إلى الرئيس المباشر لتلك الوحدة.
خطاره بنتيجة إتاريخ التقديم، وموعد ويخطر به، مع تحديد  /الطالبةلطالبتم قيد التظلم المقدم من اي -3

 التظلم.
جراءات النظامية باتخاذ اإل)الكلية / العمادة / الوكالة المختصة( يقوم رئيس الجهة ذات االختصاص  -4

 إلحالة طلب التظلم إلى الجهات الكفيلة ببحث موضوع التظلم.
 في أحد المقررات. أو طالبة ( لمراجعة درجة طالب3تتبع اإلجراءات الواردة في النموذج ) -5

 .توقيع باستالمهاكتابيًا مع البنتيجة التظلم  أو الطالبة يتم إبالغ الطالب -6
 (:11المادة )
 .والمواد الخاصة بها الضوابطهذه مجلس الجامعة عتمد ي

 (:12المادة )
يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات،  الضوابطكل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه 

 ولوائحه التنفيذية، واألنظمة، واألوامر والقرارات السامية.
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 (:13المادة )
 اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة. الضوابطيعمل بهذه 

 (:14المادة )
 .لضوابطلمجلس الجامعة حق تفسير مواد هذه ا
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 الباب الرابع
 (يف التظلمات )النماذج املستخدمة

 (3منوذج )
 من درجات االختبار /طالبةمنوذج تظلم طالب

 :/الطالبةاسم الطالب     تاريخ تقديم الطلب:

 رقم الجوال )للتواصل(:      الرقم الجامعي:

 البريد اإللكتروني:

 القسم:       الكلية:

 :ورقمه المقررمز ر       المقرر:اسم 

 المتوقع:التقدير      المرصود:التقدير 

 المعدل التراكمي:     اسم أستاذ المقرر:

 المرفقات:

1-  
2-  
3-  

 :/الطالبةاسم الطالب

  :التوقيع
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 (2منوذج )
 من واقعة ظلم أو رفع الضرر /طالبةشكوى طالبمنوذج 

 نه يقع في صفحتينإ: يرجى التأكد من استيفاء النموذج بالكامل حيث /الطالبةعزيزي الطالب
 أواًل: بيانات الطالب:
 :/الطالبةاسم الطالب    تاريخ تقديم الطلب:

 رقم الجوال )للتواصل(:     الرقم الجامعي:
 القسم:      الكلية:
 الجهة / الشخص المتظلم منه:  حدوث الواقعة محل الشكوى:تاريخ 

 

 ثانيًا: بيانات الشكوى

 الضرر أو الظلم الواقع على مقدم الشكوى:

 

 :)بصورة متسلسلة وفق حدوثها( ملخص موضوع الشكوى
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 اإلثباتات )المستندات أو الشهود(:

 

 المشكلة:الخطوات السابقة التي اتخذت لمحاولة رفع الظلم أو حل 
 
 
 
 

 المرفقات:
1-  
2-  
3-  

 الطالبةأنا الطالب/ قرأ  :إقرار

بأن كافة البيانات الواردة بهذا التظلم صحيحة، وعلى مسؤوليتي الشخصية، وال أقصد بها الكيد، أو النيل من 
 سمعة المتظلم منه، وفي حالة ثبوت عكس ذلك أكون مستحقًا لتطبيق عقوبة الشكوى الكيدية.

  :/الطالبةتوقيع الطالب     :/الطالبةاسم الطالب
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 (1منوذج )
 يف أحد املقررات التحريريمن درجات  الطلبةتظلمات مراجعة لية آ

 )منوذج إرشادي ألعضاء جلان التظلمات وأعضاء هيئة التدريس(

 تتبع الخطوات التالية لمراجعة درجات الطالب في االختبارات التحريرية:

 يتم التأكد مما يلي:
 جميع أسئلة االختبار.تصحيح -1
 التأكد من إضافة درجات جميع األسئلة للدرجة النهائية الممنوحة.-2
 التأكد من صحة جمع درجات األسئلة، ومطابقتها للدرجة الممنوحة.-3
في األسئلة التي تحتو  على أسئلة فرعية )أ، ب، مثاًل( يتم التأكد من تصحيح جميع األسئلة الفرعية، -4

 .داخل دائرةكل منها درجة ووضع 
 الكلية للسؤال.لدرجة لمطابق مجموع درجات األسئلة الفرعية -5
يتم تصحيح الخطأ الناتج عن عدم تصحيح أحد فإن كان أستاذ المقرر يقوم بمراجعة التظلم بنفسه، -6

األجزاء الفرعية ألحد األسئلة، وفي حالة تعذر وجود أستاذ المقرر يتم إحالة األجزاء المطلوب إعادة 
 ا ألحد أساتذة التخصص اآلخرين بمعرفة رئيس القسم.تقييمه

جابة اإلفي جميع األحوال يراجع صحة درجة المقام للدرجة الممنوحة من األستاذ، فقد يقوم بتقييم -7
 ./الطالبةباعتبار الدرجة النهائية أقل من قيمتها الفعلية فيؤثر على درجة الطالب

جات العملي، أو الشفو ، أو أعمال السنة في المقررات التأكد من أن الدرجة الكلية تضمنت إضافة در -8
 التي تتضمن هذه االختبارات، وفي هذه الحالة يتم التأكد من صحة الجمع.

يقوم أستاذ المقرر، أو المكلف بعملية المراجعة بإعداد تقرير تفصيلي للجنة الفرعية عما تم في عملية -9
 ية المراجعة.عمللالمراجعة، مع تحديد أ  تعديالت تمت نتيجة 
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بالنتيجة المعدلة األكاديمية التعليمية و وكالة الجامعة للشؤون تتولى اللجنة الفرعية للتظلمات إخطار -11
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