
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اجلوفجامعة 
 اجلامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al Jouf University 

University Vice  Rectorate  for 

Academic Affairs 

 

 11من  1الصفحة 
 

 

 

 جامعة الجوفب تظلم الطالبوضوابط  الئحة

              
             
  

 



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اجلوفجامعة 
 اجلامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al Jouf University 

University Vice  Rectorate  for 

Academic Affairs 

 

 11من  2الصفحة 
 

 المحتويات
 3 أوال: مقدمة 1

 3 ثانيا: أهداف الئحة ضوابط تظلم الطالب 2

 3 ضوابط تظلم الطالب مصطلحات الئحةاملادة األولى:  3

 4 التظلم في الحق :املادة الثانية 4

 4 اللجنة العليا للتظلم )لجنة الحقوق الطالبية( :املادة الثالثة 5

 4 اهداف اللجنة :املادة الرابعة 6

 4 مهام اللجنة :املادة الخامسة 7

 5 املادة السادسة: اجتماعات اللجنة العليا للتظلم 8

 5 السابعة: اللجنة الفرعية لحقوق وواجبات الطالب/ةاملادة  9

 5 املادة الثامنة: مهام اللجنة الفرعية 10

 5 التظلم طلب ضوابط :املادة التاسعة 11

 6 املادة العاشرة: إجراءات التظلم 12

 7 املادة الحادية عشر: اعتماد الضوابط     13

 7 املادة الثانية عشر 14

 7 عشراملادة الثالثة  15

 8 النماذج املستخدمة في التظلمات 16

 8 ( تظلم طالب/ة من درجات االختبار1نموذج) 17

 9 ( شكوى طالب/ة من واقعة ظلم أو رفع الضرر 2نموذج) 18

 11 ( آلية مراجعة تظلمات الطلبة من درجات التحريري في أحد املقررات3نموذج ) 19

 
 
 
 



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اجلوفجامعة 
 اجلامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al Jouf University 

University Vice  Rectorate  for 

Academic Affairs 

 

 11من  3الصفحة 
 

 مقدمة:أوال: 
 وأصحابه اجمعين، أما بعد: آلهرسولنا األمين وعلي  علىالحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم 

حرصا من جامعة الجوف على تقديم كافة الحقوق االكاديمية وغير االكاديمية للطالب، فقد وضعت وكالة 

يضمن تمتع الطالب بكافة  الجامعي واجراءاته بما /ةتظلم الطالب الئحة لضوابطالجامعة للشئون التعليمية 

وغير االكاديمية، وتأمل الجامعة ان تكون هذه القواعد إضافة مهمة في حقوقهم، وأداء كافة واجباتهم االكاديمية 

مسعي الجامعة الدائم للحفاظ على بيئة تعليمية تتميز بضبط السلوك العام والتزام االخالق الفاضلة والتفوق العلمي 

   امعة ومنسوبيها.وحفظ الحقوق لطالب الج
 

 

 :تظلم الطالب الئحة ضوابط أهداف ثانيا:

 خدمات أكاديمية وغير أكاديمية متميزة. علىضمان حق الطالب في الحصول  .أ

 ضمان حق الجامعة في تفعيل دورها بوصفها مؤسسة تربوية وأكاديمية ذات دور ريادي. .ب

 .الجامعةتفعيل قيم العدالة واملساواة، التي تتبناها  .ج

 مستوى متميز من الرض ي بين الطالب واملستفيدين من خدمات الجامعة. تحقيق .د

 إجراءات وضوابط التظلم وتقديم الشكاوى.تحديد  .ه

الحصول على التغذية الراجعة عن السياسات والقرارات واإلجراءات املطبقة، بهدف التحسين  .و

 املستمر.
 

 ضوابط تظلم الطالب: الئحةمصطلحات املادة األولى: 

 :باأللفاظ والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما لم ينص على غير ذلكيقصد 

 .جامعة الجوف الجامعة:

 .جميع طالب وطالبات جامعة الجوف :الطالب

 .ضوابط تظلم طالب وطالبات الجامعة الالئحة:

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

 اللجان املشكلة بقرارات مجالس الكليات. الفرعية:اللجان 

 القرار الصادر ضده. علىاعتراض الطالب/ة  التظلم:
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 هي الشكوى التي يقصد بها اإلساءة الي الطرف اآلخر دون وجود واقع حقيقي أو سند لها. الشكوى الكيدية:

، أو عميد تخصصهمعالي مدير الجامعة، أو وكيل الجامعة للشئون التعليمية كل حسب  صاحب االختصاص:

  ، حسب السياق الذي ترد فيه.الكلية، أو رئيس القسم
 
 

 :التظلم في الحق :املادة الثانية
ر يراه منتقصا لحقوقه االكاديمية، أو غير لتظلم للجهة ذات االختصاص من أي أمللطالب الحق في ا

 االكاديمية.
 

 العليا للتظلم )لجنة الحقوق الطالبية(:  اللجنة :املادة الثالثة
األقل، اثنين منهم من ذوي االختصاص  علىمن خمس أعضاء  وتتكون يتم تشكيلها بقرار من مدير الجامعة، 

تعانة مباشرة، كما يجوز للجنة االس بوكيل الجامعة للشئون التعليميةفي الشريعة والقانون. وتكون اللجنة مرتبطة 

يكون و ، االستفسار املباشر ممن منسوبي الجامعة، سواء بحضور جلسة سماع التحقيق، أمن أهل الخبرة بمن تراه 

 رأيه استشاري.
 

 اللجنة: اهداف :املادة الرابعة
 إقرار مبدأ العدالة بين طالب الجامعة. .1

 واألنظمة واللوائح املطبقة بالجامعة.دعم حقوق الطالب بما يتوافق مع الشريعة  .2

 مهام اللجنة: :املادة الخامسة
، وما يتعلق بها من تظلم وشكوى وتعديلها الطالب/هوواجبات اقتراح اللوائح واألنظمة املختصة بحقوق  .1

 حسب الضرورة، ورفعها ملعالي مدير الجامعة العتمادها من مجلس الجامعة.

 مثل: والشكاوى اعداد ما يلزم من النماذج املستخدمة في التظلمات  .2

 (1نموذج ) ويقدمه الطالب/ه الي عميد الكلية، أو رئيس اللجنة الفرعية بالكلية، للمطالبة بإعادة

 تصحيح ورقة اجابته، أو رفع الضرر عنه.

 (2نموذج ) جنة الفرعية توصية الل علىلرئيس اللجنة العليا يعترض فيه ويقدمه الطالب/ه

 بخصوص إعادة تصحيح ورقة اجابته، أو رفع الضرر عنه.

 اليها.البت في القضايا املرفوعة  .3
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يمية للشئون التعلالجامعة  وكيل، ورفع التوصيات الي الفرعيةتوصيات اللجنة  علىالنظر في االعتراض  .4

 العتمادها وإقرارها.

 

 :العليا للتظلم اجتماعات اللجنة: املادة السادسة
تعقد اللجنة العليا اجتماعها بدعوة من رئيسها وفقا للحاجة، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي األعضاء، وتصدر 

 الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس اللجنة.قرارات اللجنة بأغلبية أصوات 

 

 الطالب/ة:وواجبات اللجنة الفرعية لحقوق : املادة السابعة
مستوى كل كلية بقرار من مجلس الكلية، وال يقل أعضائها عن ثالثة أعضاء، ولها ان  علىتشكل لجنة فرعية  .1

 تستعين بمن تراه.

اال تقل اجتماعاتها عن اجتماع واحد كل فصل دراس ي، ولها ان  علىتعقد اللجنة اجتماعها حسب الحاجة  .2

حضور جلسة سماع التحقيق، أو للجامعة، من منسوبي الكلية أو امن أهل الخبرة تستعين بمن تراه 

 .ويكون رأيه استشاري االستفسار املباشر، 

 

 مهام اللجنة الفرعية: : املادة الثامنة
توعية الطالبة بحقوقهم الجامعية، وطرق الحصول عليها عبر الطرق النظامية داخل الجامعة في إطار  .1

 القواعد واألنظمة املعمول بها.

تدخل في نطاق عملها داخل الكلية، وترفع ما تراه لصاحب االختصاص العتماده النظر في القضايا التي  .2

 وتنفيذه.

ح ، أو أي تعسف يتعرض له، ويعتبر رأيها ابتدائيا ويصبهقبول طلبات التظلم من الطالب/ة فيما يتعلق بحقوق .3

 اقرته اللجنة العليا للتظلمات. إذانهائيا 

 

 التظلم: طلب ضوابط :املادة التاسعة

 تحاط كافة طلبا التظلم عند الضرورة بالسرية التامة. .1

التقدم بطلب إعادة النظر في درجاته الي عميد الكلية، أو رئيس اللجنة الفرعية، وفق يحق للطالب/ة  .2

 ثم يحال الطلب الي اللجنة الفرعية.( 1نموذج)
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عد سقط الحق في التظلم بيجب اال يتجاوز تقديم طلب التظلم خمسة عشر يوما من الواقعة محل التظلم، وي .3

 مض ي املدة الذكورة.

 األكاديمي. الطالب/ة ( صورة من سجل1يرفق مع طلب التظلم )نموذج  .4

 تقبل اللجنة طلب التظلم عندما يتضح بالفحص أي من الحاالت التالية: .5

 .اختالف كبير في درجة الطالب/ة في املقرر محل التظلم عن درجاته في املقررات األخرى 

  من الطالب املسجلين للمقرر على ان تتبع الطرق  %25وجود تظلم جماعي من الدرجات من أكثر من

 النظامية لتقديم التظلم.

يحق للجنة رفض قبول طلب التظلم ان ثبت عدم صحة تظلمه، أو ثبت تكرار تقديمه لطلبات التظلم ثبت  .6

 عدم صحتها على ان يكون قرار الرفض مسببا.

 الطالب/ة الكترونيا بأسباب الرفض. بإخطار التظلم تلتزم اللجنة الفرعية في حالة رفض طلب  .7

 .رئيس القسم املعني لتشكيل لجنة إلعادة التصحيحفي حالة قبول طلب التظلم، تقوم اللجنة بمخاطبة  .8

 .طلب التظلم املحال اليه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه الطلب على بالردرئيس القسم املعني يلتزم  .9

يحق للطالب/ة تقديم شكوى لرفع ما يراه ظلما وقع عليه، أو انتقاصا ألي من حقوقه االكاديمية أو غير  .10

 .(1نموذج )االكاديمية من خالل 

يحق للجنة الفرعية توقيع العقوبة علي الطالب/ة إن تبين أن الشكوى املقدمة كيدية وفقا لالئحة تأديب  .11

 الطالب.

حالة، مع اإل  تاريخخالل مدة أقصاها ثالثون يوما من  تظلمهتلتزم اللجنة الفرعية بإخطار الطالب/ة بنتيجة  .12

 إعالمه بحقه في التظلم من قرارها أمام اللجنة العليا.

 أمام اللجنة العليا. ( من قرار اللجنة الفرعية2يحق للطالب/ة التقدم بطب للتظلم )نموذج  .13

غه لتظلم من قرار اللجنة الفرعية في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابال ل( 2)نموذج يجب تقديم  .14

 بقرار اللجنة الفرعية، ويسقط حقه في التظلم بعد انقضاء هذه املدة.

في حالة رفع الطالب/ة لتظلم من قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة العليا، يتم إيقاف العمل بقرار اللجنة  .15

 في طلب التظلم. يتم البت حتىالفرعية 

 ال تدخل فترات العطالت الرسمية في أي من املدد النظامية املذكورة سابقا. .16

ال يجوز حضور الشخص املشكو في حقه أيا من اللجان أو االجتماعات الرسمية التي قد تعقد للتصويت أو  .17

 البت في قبول التظلم، أو نتيجته.
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 إجراءات التظلم: :املادة العاشرة

ة( أو /العمادة/الوكالة املختصالكليةالطالب/ة بالتظلم الي رئيس الجهة ذات الصلة بموضوع التظلم )يتقدم  .1

 الجهة التي يحددها الستقبال طلبات التظلم.

في حالة ان يكون موضوع التظلم ضد رئيس الجهة ذات الصلة باستقبال التظلمات يتم رفع التظلم الي الرئيس  .2

 املباشر لتلك الوحدة.

 .يد التظلم املقدم من الطالب/ة ويخطر به، مع تحديد تاريخ التقديم، وموعد اخطاره بنتيجة التظلميتم ق .3

يقوم رئيس الجهة ذات االختصاص )الكلية/العمادة/الوكالة املختصة( باتخاذ اإلجراءات النظامية إلحالة  .4

 طلب التظلم الي الجهات الكفيلة ببحث موضوع التظلم.

 ملراجعة درجة طالب/ة في أحد املقررات. (3النموذج )ة في تتبع اإلجراءات الوارد .5

 يتم ابالغ الطالب/ة بنتيجة التظلم كتابيا مع التوقيع باستالمها. .6

   

     الضوابطالئحة اعتماد عشر:  املادة الحادية

 الضوابط. الئحةمجلس الجامعة يعتمد   

 

 عشر: املادة الثانية

 لوائحهو يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات  الالئحةكل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه 

 التنفيذية واألنظمة واالوامر والقرارات السامية.

 

 عشر: املادة الثالثة

 اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة. الالئحةيعمل بهذه 
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 النماذج املستخدمة في التظلمات

 

 تظلم طالب/ة من درجات االختبار (1)نموذج

  اسم الطالب/ة:  تاريخ تقديم الطلب:

  رقم الجوال )للتواصل(  الرقم الجامعي:

    البريد االلكتروني:

  القسم:  الكلية:

  رمز املقرر ورقمه:  اسم املقرر:

  التقدير املتوقع  التقدير املرصود:

  املعدل التراكمي:  اسم أستاذ املقرر:

 املرفقات:

1 

2 

3 

   

 اسم الطالب/ة:

 التوقيع:
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 شكوى طالب/ة من واقعة ظلم أو رفع الضرر  (2)نموذج

    أوال: بيانات الطالب/ة

  اسم الطالب/ة:  تاريخ تقديم الطلب:

  رقم الجوال )للتواصل(  الرقم الجامعي:

  القسم:  الكلية:

تاريخ حدوث الواقعة محل 

 :الشكوى 

       / / 

  الجهة/ الشخص املتظلم منه:

 ثانيا: بيانات الشكوى 
   

 الضرر أو الظلم الواقع علي مقدم الشكوى:

 

 

 

 

 ملخص موضوع الشكوى )بصورة متسلسلة وفق حدوثها(

 

 

 

 

 

 

 االثباتات )املستندات أو الشهود(

1- 

2- 

3- 
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 الخطوات السابقة التي اتخذت ملحاولة رفع الظلم أو حل املشكلة:

 

 

 

 

 

 املرفقات:

1- 

2- 

3- 

 

   

    انا الطالب/ة إقرار: أقر 

مسؤوليتي الشخصية، وال اقصد بها الكيد، او  وعلى بان كافة البيانات الواردة بهذا التظلم صحيحة،                          

 النيل من سمعة املتظلم منه، وفي حالة ثبوت عكس ذلك أكون مستحقا لتطبيق عقوبة الشكوى الكيدية. 

 

 اسم الطالب/ة:

  

 التوقيع:
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 (3)نموذج 

 آلية مراجعة تظلمات الطلبة من درجات التحريري في أحد املقررات

 ألعضاء لجان التظلمات وأعضاء هيئة التدريس()نموذج إرشادي 

 تتبع الخطوات التالية ملراجعة درجات الطالب في االختبارات التحريرية

 يتم التأكد مما يلي:

 تصحيح جميع أسئلة االختبار. .1

 .املمنوحةالتأكد من إضافة درجات جميع األسئلة للدرجة النهائية  .2

 ومطابقتها للدرجة املمنوحة.صحة جمع درجات األسئلة،  التأكد من .3

وضع من تصحيح جميع األسئلة الفرعية و  التأكدأ، ب ، ج   مثال(يتم فرعية )في األسئلة التي تحتوي علي أسئلة  .4

 درجة كل منها داخل دائرة.

 للسؤال.مجموع درجات األسئلة الفرعية مطابق للدرجة الكلية  .5

ذ، فقد يقوم بتقييم اإلجابة باعتبار الدرجة النهائية أقل رجة املقام للدرجة املمنوحة من األستاديراجع صحة  .6

 درجة الطالب/ة. علىمن قيمتها الفعلية فيؤثر 

التأكد من ان الدرجة الكلية تضمنت إضافة درجات العملي، والشفوي، وأعمال السنة في املقررات التي  .7

 ، وفي هذه الحالة يتم التأكد من صحة الجمع.االختباراتتتضمن هذه 

، مع عما تم في عملية املراجعة لرئيس القسمتقرير تفصيلي  بإعداد التصحيح إلعادةاللجنة املشكلة قوم ت .8

 تحديد أي من التعديالت تمت نتيجة لعملية املراجعة.

 يقوم رئيس القسم بتعبئة نموذج تعديل الدرجة وتوقيعه ورفعه لسعادة عميد الكلية العتماده. .9

 .دة القبول والتسجيل لتعديل الدرجة، وارفاق صورة للجنة الفرعيةيقوم عميد الكلية بإخطار عما .10

 تتولي اللجنة الفرعية حفظ التظلم ونتيجته بملف الطالب/ة. .11

 بنتيجة بحث تظلمه.  وتفيدةتتولي اللجنة الفرعية الرد علي مقدم التظلم كتابة،  .12

 
 


